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Město Frýdlant 

v rámci projektu Asistenti prevence kriminality ve Frýdlantu, reg. Č. projektu  

CZ.03.02.01/00/22_018/0000994 

vyhlašuje  
 

výběrové řízení   
na obsazení pracovních míst: 

 

asistent/asistentka prevence kriminality 
 

 

 

Asistent/asistentka prevence kriminality:  

Asistent/asistentka prevence kriminality bude zaměstnancem Města Frýdlantu a organizačně 

zařazen/a do Městské policie Frýdlant 

 

Místo výkonu práce: katastrální území správního obvodu města Frýdlant (k.ú. Frýdlant)  

 

Náplň práce: plnění úkolů v rámci zvýšení pocitu bezpečí občanů města Frýdlantu, spolupráce 

s Městskou policií Frýdlant. Výkon práce v dvousměnném provozu (ranní a odpolední směny).  

 

Minimální předpoklady pro pozici APK  

- věk starší 18 let 

- minimálně ukončené základní vzdělání 

- dobré komunikační schopnosti 

- fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost (pěší výkon služby) 

- svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost 

 

Platové podmínky:  
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – 4. pl. třída – 18.600,- Kč + odměny/měsíc  

 

Předpokládaný termín nástupu:  

1. 6. 2023 případně po dohodě 

 

Doba pracovního poměru:  

po dobu realizace projektu, tj. do 31. 5. 2026 

 

Dále nabízíme:  
- podporující pracovní kolektiv 

- zaměstnanecké benefity: 

- stravenkový paušál (75,- Kč/den)  

- 5 týdnů dovolené 
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Uchazeči doloží vyplněné tiskopisy: 

- dotazník 

- motivační dopis 

- životopis 

 

Lhůta a způsob pro podání přihlášek: 

do 20. dubna 2023 poštou na adresu Města Frýdlant nebo osobně do podatelny úřadu (budova 

radnice) 

      

V případě dotazů uchazeči mohou kontaktovat přímo metodika Jiřího Gajdoše (734 301 158), 

mentora Bc. Petra Šantavého (720 066 497) nebo Ing. Veroniku Bubeníčkovou (488 886 102)  

 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

  

 

17. března 2023 

 

 

Ing. Veronika Bubeníčková, v.r. 

Tajemnice Městského úřadu Frýdlantu  
 

 
 
 
 


