
 

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI DO NAŠEHO TÝMU!!! 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrava Radvanice, hledá 
k posílení svého týmu schopné lidi. 

Něco o nás:  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrava Radvanice je zařazena do kategorie JPO II/2. Zabezpečujeme 
tedy pohotovost dvou družstev o sníženém početní stavu 1+3. Ročně zasahujeme cca u 200 událostí 
akutního i neakutního charakteru. Jsme předurčenou jednotkou pro dopravní nehody a zásahy s výskytem 
nebezpečných látek. Disponujeme moderní technikou a technickými prostředky.  
Více na: www.sdhradvanice.cz nebo facebook fb.me/hasiciradvanice   

Co můžeme nabídnout?  

- zajímavé a účelné využití volného času, seberealizaci, naplnění přání pomáhat druhým, 
- praxi, která se Ti bude hodit pro výkon služby v jednotkách HZS krajů, HZS podniků, nebo jednotkách 

SDH, 
- práci s moderní technikou a technickými prostředky požární ochrany, 
- vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a výstrojními součástmi odpovídajícím 

současným požadavkům a trendům,  
- absolvování odborných kurzů – obsluhovatelů motorových pil, nositelů dýchací techniky, 

vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, strojníků, poskytování první pomoci, práce na 
vodě, ochrany obyvatelstva atd.,  

- po zaškolení zajímavou finanční odměnu na základě dohody o pracovní činnosti,  
- po zaškolení a déletrvajícím pracovním vztahu možnost příspěvku na získání řidičského oprávnění 

skupiny C, popř. C+E a absolvování nástupního odborného výcviku,  
- členství ve sboru dobrovolných hasičů a možnost využívat další výhody tohoto členství nejen při 

kulturním, sportovním, nebo společenském vyžití, ale také např. výhodné pojistné - povinné ručení 
motorových vozidel, volání, úrazové pojištění atd.  

Co požadujeme? 

- věk 18 let, 
- dobrý zdravotní stav a absolvování zdravotní prohlídky dle nařízení vlády č.352/2003 Sb.,   
- vysokou spolehlivost, bezúhonnost  
- fyzickou a psychickou zdatnost, 
- mít chuť se učit novým dovednostem, prohlubovat si své znalosti, základní manuální zručnost, 
- možnost výkonu služby nejen v pracovní dny, ale také o víkendech, nebo dnech volna.  

Bylo Ti už 16 let a uvažuješ o aktivním naplnění volného času, nebo budoucí dráze hasiče? V tom 
případě je tato výzva určená také pro Tebe. Připravíme Tě na činnost v jednotce SDH, nebo budoucí 
zaměstnání…    

 

Pokud Tě naše výzva zaujala, neváhej se na nás obrátit. Budeme se těšit. Další informace na: 
hasici@sdhradvanice.cz , nebo tel: 724 190 746 – Richard Dudek, velitel jednotky.   

 

Hasiči Radvanice  

http://www.sdhradvanice.cz/
http://fb.me/hasiciradvanice
mailto:hasici@sdhradvanice.cz

