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Zaměstnavatel: EKO Jilemnicko s.r.o.

Místo výkonu práce. Jilemnice a okolí

Pracovní poměr: plný úvazek s nástupem od 28.3,2022

smluvní vzlah,. ps na dobu neurčitou

Zkušební doba: 3 měsíce

NápIň práce:
manipulace s odpady, obaly a kontejnery
obsluha nástavby vozidla
péče o svěřené prostředky jejich údržba
zástup za řidiče svozu odpadů

Požadavky:
časová flexibilita
dobrá fyzická zdatnost
zdravotní způsobilost
základní man uál n í zručnost
smysl pro zodpovědnost
řidičské oprávnění sk. C (CE výhodou)
průkaz profesní způsobilosti řidiče a psychotesty
karta do digitálního tachografu
praxe v oblasti nakládání s odpady nebo poskytování komunálních služeb výhodou

Nabízíme:
zaměstnání na Hpp
stabilní práci s moderní technikou
dobré finanční ohodnocení
firemní benefity
přátelský kolektiv

EKO Jilemnicko s. r. o. www.ekojilemnicko.cz
odpadové hospodóřství
regionu

H LE DÁM E z^vozN íxylŘlDlč E sTŘíonče
SKUPINY C NEBO C+E



e<o
o zaměstnavateli:

EKO Jilemnicko je mladá obecní firma zajišt'ující sběr, svoz a kompostování bioodpadu
od obcí regionu Jilemnicka. Nyní chystá komplexní služby odpadového hospodářství
pro region Jilemnicko. Pro ambiciózni projekt v regionu hledá dlouhodobé a spolehlivé
partnery.

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

- podepsaný životopis s kontaktními údaji
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V případě zájmu zašlete požadované dokumenty do 22.10.2021, elektronicky na e-
mail: iednatel@ekojilemnicko.cz nebo poštou na adresu EKO Jilemnicko, s. r. o. ,

Masarykovo náměstí 82,514 01 .

Do předmětu zprávy nebo na obálku napište: Výběrové řízení: ZÁVOZttÍt<tŘtOtČ
sTRlDAc

Termín pro následné osobní pohovory bude uchazečům oznámen do konce
října 2021.

více informací:

A p"u luradka@seznam.cz

J uor759 389

EKO Jilemnicko s. r. o. www.ekojilemnicko.cz
odpodové hospodóřství
regionu
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Zaměstnavatel: EKO Jilemnicko s.r.o.

Místo výkonu práce: Jilemnice a okolí

Pracovní poměr: plný úvazek s nástupem od 28.3.2022

smluvní vztah,. ps na dobu neurčitou

Zkušební doba: 3 měsíce

Náplň práce:
manipulace s odpady, obaly a kontejnery
obsluha nástavby vozidla
péče o svěřené prostředky jejich údržba

Požadavky:
časová flexibilita
dobrá tyzická zdatnost

Nabízíme:
zaměstnání na Hpp
stabilní práci s moderní technikou
dobré finanční ohodnocení
firemní benefity
přátelský kolektiv

o zaměstnavateli:

EKO Jilemnicko je mladá obecnífirma zajišťujícísběr, svoz a kompostování bioodpadu
od obcí regionu Jilemnicka. Nyní chystá komplexní služby odpadového hospodářství
pro region Jilemnicko. Pro ambiciózni projekt v regionu hledá dlouhodobé a spolehlivé
partnery,

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

- podepsaný životopis s kontaktními údaji
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

EKO Jilemnicko s. e o. www.ekoiilemnicko.cz
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V případě zájmu zašlete požadované dokumenty do 22.10.2021, elektronicky na e-
mail. iednatel@ekoiilemnicko.cz nebo poštou na adresu EKO Jilemnicko, s. r, o. ,

Masarykovo náměstí 82,514 01 ,

Do předmětu zprávy nebo na obálku napište. Výběrové řízení: ZAVOZNÍK

Termín pro následné osobní pohovory bude uchazečům oznámen do konce
října 2021,

více informací:

A p"uluradka@sez nam.cz

J uou759 389

EKO Jilemnicko s. r. o. www.ekojilemnicko.cz
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Zaměstnavatel: EKO Jilemnicko s.r.o.

Místo výkonu práce: Jilemnice a okolí

Pracovní poměr: plný úvazek s nástupem od 28.3.2022

smluvní vztah: ps na dobu neurčitou

Zkušební doba: 3 měsíce

Typ práce:

obsluha vozidel svozu odpadu

obsluha vozidel - nosičů kontejnerů

Požadujeme:

zdravotní způsobilost

základní ma n uál n í zručnost

smysl pro zodpovědnost

časovou flexibilitu

řidičské oprávnění sk. C (CE výhodou)

průkaz profesní způsobilosti řidiče a psychotesty

karta do digitálního tachografu

praxe v oblasti nakládání s odpady nebo poskytování komunálních služeb výhodou

Nabízíme:

Stabilní práci s modernítechnikou

dobré finanční ohodnocení

Firemní benefity

EKO Jilemnicko s. r. o. www.ekojilgmnicko.cz
odpadové hospoddřství
regionu
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Přátelský kolektiv

o zaměstnavateli:

EKO Jilemnicko je mladá obecní firma zajišt'ující sběr, svoz a kompostování bioodpadu
od obcí regionu Jilemnicka. Nyní chystá komplexní služby odpadového hospodářství
pro region Jilemnicko. Pro ambiciózní projekt v regionu hledá dlouhodobé a spolehlivé
partnery.

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

- podepsaný životopis s kontaktními údaji
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V případě zájmu zašlete požadované dokumenty do 22.10.2021, elektronicky na e-
mail: iednatel@ekojilemnicko.cz nebo poštou na adresu EKO Jilemnicko, s. r. o, ,

Masarykovo náměstí 82,514 01 .

Do předmětu zprávy nebo na obálku napište: Výběrové řízení: Řiaie skupiny C
nebo C+E

Termín pro následné osobní pohovory bude uchazečům oznámen do konce
října 2021.

více informací:

A p"uturadka@sez nam.cz

J uor759 389

EKO Jilemnicko s. r. o. www.ekojilemnicko.cz
odpadové hospoddřství
regionv


