POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Rozšiřte řady Novojičínských policistů
Nebojíte se výzev? Nesnášíte stereotypní práci? Umíte na sobě pracovat? Patříte mezi ty, kteří se
zastanou slabšího?
Pokud jste na položené otázky odpověděli ANO, je zřejmé, že služba u policie je určena právě pro
vás. Novojičínská policie přijímá mladé lidi, kteří mají zájem o smysluplnou a zodpovědnou práci.
Hledáme nové kolegy, kteří se chtějí podílet na zvýšení bezpečnosti regionu.
Svou policejní dráhu zahájíte na obvodním oddělení, tedy u pořádkové policie. Budete zajišťovat
veřejný pořádek, řešit přestupky nebo trestné činy. Také můžete sloužit u dopravní policie a dohlížet
na bezpečnost v silnicím provozu. Záleží ovšem jen na vás, kam se chcete posunout. Po získání
praxe můžete nalézt uplatnění v oborech, o kterých dosud jen sníte, třeba u kynologů nebo u
kriminální policie.
Co očekáváme:
Nebudeme zastírat, že jako uchazeči budete muset projít nelehkým výběrovým řízením.
Předpokladem je totiž výborný zdravotní stav a také fyzická a psychická kondice. Také po přijetí do
služby od vás budeme očekávat, že na sobě budete pracovat, že se budete dále vzdělávat a
prohlubovat své znalosti. Ale to vám naopak přinese možnost postupu, třeba právě na vysněnou
„kriminálku“.
Co nabízíme:
V prvé řadě trvalé zaměstnání. Stálý a pravidelný příjem, kariérní růst, šestitýdenní dovolenou. Po
určité odsloužené době ozdravné pobyty. Ale hlavně zajímavou, pestrou, odpovědnou a akční práci.
Co musíte udělat:
Stačí kontaktovat personální pracoviště (lenka.kokesova@pcr.cz, telefon: 974 735 400) a doručit
písemnou žádost o přijetí do služebního poměru. Musíte splňovat také další podmínky, mezi které
patří např. dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou (případně vyšší), občanství České
republiky,
bezúhonnost
a
další.
Více
naleznete
na
internetových
stránkách:
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx.
Podmínky pro přijetí do služebního poměru:






občanství České republiky
věk nad 18 let
bezúhonnost
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
30. dubna 24
702 00 Ostrava
Tel.: +420 974 721 209
Fax: +420 974 721 900
Email: krpt.pio@pcr.cz




nejste členem politické strany nebo politického hnutí
nevykonáváte živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nejste členem řídících nebo
kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Kontakt na personální pracoviště územního odboru Nový Jičín:
Územní odbor Nový Jičín
Svatopluka Čecha 11
741 11 Nový Jičín
telefon 974 735 400
e-mail: lenka.kokesova@pcr.cz
Svou žádost můžete také adresovat přímo na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje:
Kontakt na personální pracoviště krajského ředitelství:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ulice 30. dubna 24
702 00 Ostrava
telefon: 974 722 409
e-mail: krpt.op.vyber@pcr.cz

por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Tel.: 974 721 209, 603 190 700
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