Obvodní oddělení Policie ČR
KOJETÍN přijímá nové
POLICISTY a POLICISTKY
NÁSTUPEM ZÍSKÁTE:

jistotu platu a jistotu služebního místa státního zaměstnance
stabilní, zajímavou a perspektivní pozici u bezpečnostních složek
široký rámec kariérního růstu (Služba kriminální policie a vyšetřování, Odd. zbraní a
střeliva, Odd. pyrotechnické služby, Odd. služ. kynologie, Odd. dopr. policie, Odd. tisku a prevence)

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 75.000 Kč
plat 1. rok po dobu přípravy na výkon služby ve výši 24.220 Kč
po 1. roce plat 29.440 Kč + osobní příplatky a peněžité odměny
po 3 letech zvýšení až na 32.330 Kč + osob. příplatky a peněžité odměny
další pravidelné navyšování služebního platu dle počtu odsloužených let
6 týdnů placené dovolené ročně, příplatky za přesčas a za svátky
v době nemoci kratší než 30 dní služební příjem v plné výši (mimo první 3 dny)
služ. volno a služ. příjem v plné výši v době ošetřování nemocného dítěte
finanční příspěvky zaměstnavatele na dovolenou policistů a jejich rodin
finanční příspěvky zaměstnavatele na letní tábory pro děti policistů
1x ročně hrazené 14-denní ozdravné pobyty v místě bydliště anebo lázně
s možností vzít s sebou partnera a děti (např. Luhačovice, Karl.Vary, Mar. a Fr. Lázně)
možnost studovat VŠ s nárokem na služební volno a na služební příjem
možnost zdarma získat další skupiny řidičského oprávnění ke sk. B
finanční příspěvky na životní pojištění nebo na penzijní připojištění
hrazené služ. volno na činnost vedoucího na děts. táboře, na dárcovství krve
zdarma sportovní a kulturní akce pro policisty a jejich rodinné příslušníky
zdarma uniformu v hodnotě 15.000 Kč + veškerou potřebnou výstroj a výzbroj
zdarma střelecký výcvik krátce po nástupu + další pravidelná střelecká cvičení
po ukončení služebního poměru nárok na doživotní výsluhový příspěvek
nárok na odchodné ve výši až šestinásobku hrubého měsíčního příjmu
Všem zájemcům a zájemkyním bez věkového omezení (podmínkou maturita)
rádi poskytneme podrobné informace emailem, telefonicky i osobně.
npor. Bc. Martina Schrammová

Mob. 735 788 425
E-mailová adresa: martina.schrammova@pcr.cz

Žadatel/ka:
Titul, jméno, příjmení

Adresa trvalého bydliště, PSČ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor personální
Třída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc
Žádost o přijetí do služebního poměru
Žádám tímto o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky Krajskému ředitelství policie Olomouckého
kraje. Beru na vědomí, že v případě mého přijetí budu zařazen(a) na volné služební místo podle potřeb
bezpečnostního sboru a absolvuji základní odbornou přípravu.
Nebyl(a) jsem pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin a není ani nebylo proti mně vedeno trestní řízení.

Datum narození:

Místo narození:

Okres:

Státní příslušnost:

Vzdělání:

Název školy (gymnázium, SOŠ, SPŠ, SOU s maturitou, VOŠ, VŠ):

Poslední zaměstnání – kde:

Jako:

Místo:

Informaci o volných služebních místech a náborové kampani k policii jsem získal(a):
Od příslušníka (zaměstnance) policie:

NE ANO

doplňte jeho jméno:

Z novin / z televize:

NE ANO

doplňte název:

NE ANO

doplňte konkrétní
místo vyvěšení letáku:

NE ANO

doplňte název
konkrétní www stránky:

Z letáku

OOP KOJETÍN

Z internetu:
nehodící se škrtněte

V

NE ANO

dne
podpis

tel. kontakt

e-mailová adresa

