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                 Tajemník Magistrátu města Liberec 
                               vyhlašuje konkurz 

                            k obsazení pracovního místa zaměstnance zařazeného jako 

⇒⇒⇒⇒ HROBNÍK - ÚDRŽBÁ Ř ⇐⇐⇐⇐ 
na oddělení hospodářské správy odboru správy veřejného majetku Magistrátu města Liberec 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podmínky výběrového řízení: 
 

Místo výkonu práce: městské hřbitovy ve správě STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. 
Požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče: 
• věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost;  
• střední vzdělání s výučním listem nejlépe v některém z technických oborů;  
• slušné vystupování, fyzická zdatnost a způsobilost pro výkon práce hrobníka;  
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič). 
Uvítáme alespoň základní znalost zákona o pohřebnictví a orientaci v pravidlech obecně se 
vztahujících ke správě hřbitovů.  
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému konkurzu řízení musí obsahovat jeho: 
- jméno, příjmení a titul; - datum a místo narození; - státní příslušnost; - místo trvalého 
pobytu; - číslo občanského průkazu. Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce. 
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho 
dosavadních zaměstnáních, znalostech a dovednostech + výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku. Přihlášku i osobní 
dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese www.liberec.cz (vyhledání: 
magistrát - odbory magistrátu - odbor kancelář tajemníka). 
Pracovní náplň: Zahradnické a údržbářské práce + další činnosti spojené se správou 
hřbitovů. Výkopové práce související s pohřbením a exhumací; pohřbívání, provádění 
exhumací a ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů, urnových hrobů, hrobek a 
kolumbárií; rozptyl zpopelněných lidských ostatků na rozptylové louky; demontáž a montáž 
krycích desek hrobek, hrobů, urnových hrobů a kolumbárních schránek; příprava katafalku 
(obřadní síně); úprava hrobových míst při novém pronájmu; přejímání květinových darů 
z obřadních síní, umístění květinových darů ke katafalku a na hrobové místo; údržba 
veřejného pohřebiště, včetně cest a okolní zeleně, v zimním období zajištění schůdnosti 
pohřebišť (odklízení sněhu, solení a pískování); navážení zeminy, formování hrobů; obsluha 
a údržba drobné mechanizace; řízení a základní údržba služebního vozidla. 
Platové zařazení: do platové třídy 5, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše 
zařazenému vykonávanému druhu práce (+ zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy). 
Pracovní doba: rozvrh na 5 dnů v týdnu (pondělí – pátek). V období roku od 1. dubna do 31. 
října od 6:30 hodin do 15:00 hodin (vč. 30 minut přestávky na oběd). V období roku od 1. 
listopadu do 31. března od 7:30 hodin do 16:00 hodin (vč. 30 minut přestávky na oběd).  
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok, potom je možná změna pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Nástup je možný od dubna 2015, případně dle vzájemné dohody. 
Lhůta pro doručení přihlášky: 11. března 2015.  
Způsob podání přihlášky: 
• osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec; 
• odeslat na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, náměstí Dr. Edvarda 

Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59 (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768-9). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zpracovalo personální oddělení Magistrátu města Liberec 

 


