Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

vyhlasuje výberové konanie na

•

štyri pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. novembra 2017 (pondelok) o 09.00 h.
v priestoroch zasadačky v Robotníckeho kultúrneho domu Sučany.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne
alebo poštou zaslať na adresu Obecného úradu v Sučanoch.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je:
24. november 2017 do 12,00 hod.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov:
•

žiadosť

•

životopis uchádzača

•

doklad o dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu

•

súhlas so spracovaním osobných údajov

•

výpis z registra trestov.

Výberové kritériá na pozíciu členov miestnej občianskej poriadkovej služby sú:
• jeden z uchádzačov musí pochádzať z prostredia marginalizovanej rómskej komunity (MRK)
• znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity)
• akceptácia zo strany komunity
• znalosť jazyka komunity – výhoda
• trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda
• predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda
• základné vzdelanie
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

Náplň miestnej občianskej poriadkovej služby
Ochrana verejného poriadku:
•

dohliada na dodržiavanie poriadku počas celého dňa ako aj nočného pokoja od 22.00 hod. do
6.00 hod. ráno v danej lokalite a celej obci

•

monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí najmä pochádzajúcich z MRK, hlavne počas ich
odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a
upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu

•

dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie
spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejnoprospešných zariadení

•

upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje
danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej
skutočnosti v kompetencii)

•

kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez
prítomnosti rodičov

•

upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie
zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

•

monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok

•

je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a
organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi
MRK

•

monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva

•

je nápomocný Obvodnému oddeleniu PZ v Sučanoch a DHZO

•

je súčinný pri zabezpečovaní činnosti v rámci pracovnej náplne s pracovníkmi obce

•

poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku
a
ochrany
životného
prostredia
v
rámci
svojej
kompetencie

