KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PŘIDEJ SE K NÁM!!

Podmínky přijetí?




Je ti minimálně 18 let?
Máš ukončené středoškolské vzdělání?
Jsi trestně bezúhonný?

Jaké to má výhody?








Šest týdnů dovolené
Příspěvek na rekreaci/dovolenou
Výsluhový příspěvek po odchodu ze služby
Nárok na odchodné
Příspěvky na sportovní činnosti
Podpora zvýšení vzdělání příslušníků
Bezproblémový návrat po MD

Že nemáš potřebnou praxi? Nevadí! Vše tě naučíme, bezplatně zaškolíme a finančně podpoříme!
Pro začátek už během školení každý měsíc 25.720 Kč!
Po půl roce získáš jednorázově dalších 75 tisíc! Jak s nimi naložíš je jen na tobě!
Po dokončení školení okamžité navýšení finančního ohodnocení a povýšení.
Kariérní postup zaručen, a je jen na tobě, kam až to dotáhneš!!
Nehledáš jen krátkodobé řešení pracovní nebo finanční situace, ale myslíš na svoji budoucnost a chceš
práci na celý život, která bude současně posláním? Ozvi se nám a uvidíme, co s tím dokážeme
udělat! Naši personalisté Ti ochotně zodpoví každý dotaz.

Personální pracoviště:
Hradec Králové: 974 522 263, 974 526 401
Náchod: 974 534 400
Jičín: 974 533 400
Trutnov: 974 522 237
Rychnov nad Kněžnou: 974 536 401
Kontaktní e-mail: krph.nabor@pcr.cz

Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec Králové
Email: krph.nabor@pcr.cz
ID DS: urnai6d

Hledáme muže a ženy, plnoleté a trestně bezúhonné občany České republiky s výbornými fyzickými a
psychickými předpoklady, zdravotní a osobností způsobilostí a se středoškolským vzděláním. Vítáme
aktivní přístup ke svěřeným úkolům, vytříbený smysl pro řád i spravedlnost a zájem o práci v terénu.
Pokud jsi bez politické příslušnosti a nevykonáváš živnostenskou ani jinou výdělečnou činnost, nejsi
členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, prohlédni si webové stránky Policie České
republiky a získej další informace o profesi policisty.

Bonusy služebního poměru:
*
*

*
*
*
*

*

Náborový příspěvek ve výši 75.000 Kč (přiznání po uplynutí 6 měsíční zkušební doby, podmíněno
závazkem 6 let setrvání ve služebním poměru, při dřívějším skončení se vrací poměrná část)
Možnost profesního růstu a vzdělávání
6 týdnů dovolené
Po 15 letech služby 14 dnů ozdravný pobyt
Výsluhové nároky po skončení SP (odchodné po 6 letech služby a výsluhový příspěvek po 15
letech služby)
Možnost zvýhodněné rekreace v zařízeních PČR a MV
Příspěvky z FKSP na stravování, rekreace, jubilea, dárcovství …

policisty a policistky na obvodních odděleních
v rámci Územního odboru Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o práci v terénu, ve
V současné době nabízíme uplatnění pro

směnném režimu (37,5 hod. týdně). Po absolvování roční základní odborné přípravy navýšení služebního
příjmu na 29.590,- až 33.590,-.

Kontakt na personální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou:
Ing. Jarmila Vašatová
Tel.: 974 536 401
E-mail: jarmila.vasatova@pcr.cz
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou
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