oznámení o vyhlášenívýběľového řízení
tajemnice Městského úřadu odolena Voda
vyhlašuje výběľovéŕízenína obsazení funkce

ľefeľent odboľu soráw maietku Městského úřadu Odolena Voda
Pľaeovní poměr na dobu neurčitou

Místo vÝ konu pľáce: odolena Voda
Předpokládaný nástup: l. 4. Ż0l9, nebo dle dohody

platová třída 9-10 dle zákona č'.26212006 Sb. a naŕízenívlády č,.34112017 sb., ve znění
pozdějšíchpředpisů

Charakteristika wkonávané čĺnnosti
ľefeľent odboľu správy majetku - samostatný ľeferent
zajištouje zejména tyto činnostĺ:

o Přípľava a schvalovací procesy smluv
o Připravuje a kooľdinuje návrhy smluv o dílo
o Zajišťuje přípľavu investičníchakcí města
C Zajišťuje zpracování investičníchzáměru města zejménave vazbě na dotačnítituly
o Připravuje podklady pľo výběrovátízeĺía veřejné soutěŽe
o Připravuje podklady pro jednání orgánů Města odolena Voda

Povinné požadavkv na uchazeče:
o minimálně ukončené vyššíodborné vzdě|źlni stavebního zaměŕeni nebo úplnéstřední
vzđěIánis maturitní zkouškou se stavebním zaměřením
o zkušenost v investičnívýstavbě výhodou
. schopnost týmové ptáce, schopnost samostatného řešeníproblémů,komunikační
schopnosti (věetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu),
administľativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost

o

znalost práce s PC

Dalšípožadavkv na uchazeče výhodou:

.
o

pľaxe výkonu práce ve státní spľávě
řidičskéopľávnění skupiny B

Předpokladv pro výkon funkce: v souladu s ust. $ 4 odst. I) zákona č,. 3I2 l 2002 sb.,
o úřednícíchúzemníchsamosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějŠíchpředpisů:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan Českérepubliky
- způsobilost k pľávním úkonům
- bezúhonnost (za bezuhonnou se nepovaŽuje fyzická osoba, která byla pravomocně
odsouzena pro trestný ěin spáchaný úmyslně' nebo pro trestný čin spáchaný

i

Z nedbalosti za jednćní související s výkonem veřejné správy' pokud

na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

se podle zákona

Písemná přihláška do vÝběľového řízenímusí obsahovat:
o jméno, příjmení a titul uchazeče
o datum a místo narození uchazeče
o státní příslušnostuchazeče
o místo trvalého pobýu uchazeče
o číslooběanského průkazu
o kontaktní spojení - telefon, e-mail' adresu
o datumapodpisuchazeče

K přihlášce uchazeč připoií:

o

O
o

strukturovaný profesní životopis

s

uvedením údajůo dosavadních zaměstnáních

a odboľných znalostech a dovednostech

výpis z evidence Rejstříku tľestůne staľšínež 3 měsíce
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaženémvzděléní

Nabízíme:

o
o
.
o
o

stálé zaměstnání

stravenky
dnY zdľavotního volna
příspěvek na důchodové pojištění
příspěvek na dovolenou

Písemné přihlášky doľučtenejpozději do.28. 2 2019 do 14:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu odolena Voda, Dolní náměstí 24,250 70 odolena Voda v označené
o bálce ''V
ŕíz'ení- ľefeľent ođhonl
maietku Městského úřadu odolena Voda''
s uvedením jména. adľesy uchazeěe a adresáta.

Na ústnípohovory budou následně písemně pozváni tĺ uchazečio kteří splňují

požadovaná kľĺtéľiavýběrového řízenídle výše uvedených požadavků.

Vvhlašovatel si

wh

ie nľávo zľušittoto v,ýběľovó řízeníkĺlvkoliv v ieho nrůběhu.
nńřsTo
psČ

tajemnice

Vyvěšeno dne: 28. I. 2019
Sejmuto dne: 28. 2.2019

Ż
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