
oznámení o vyhlášení ýběrového Íízení

tajemnice Městského úřadu Odolena Voda
vyhlašuje výběrové ŕlzeni na obsazení funkce

ľeferent odboľu snľáw maietku Městského úřadu odolena Voda se

zaměřením na dotační titulv

Pracovní poměľ na dobu neurčitou s moŽností přidělení služebního bytu

Místo výkonu práce: odolena Voda

Předpokládaný nástup: 1. 6. 20|9,nebo dle dohody

platová třída 10 dle zákona č,.26Żĺ2006 Sb. a naŕlzení vlády č'. 34112017 sb.' ve znění
pozdějších předpisů

Chaľakteľistika wkonávané činnostĺ
refeľent odboru spľávy majetku zajišt'uje zejména tyto činnosti:
o Vyhledává vhodné dotační tituly pro město
o Zajišťuje zpracovźní investičních zźlměrű města zejménave vazbě na dotační tituly
. Připravuj e podklady pro výběľo v á iízeni a veřej né zakázky
. Připravuje podklađy pro jednání oľgánů města odolena Voda

Povĺnné požadavkv na uchazeče:
o minimálně úplné střední vzděltlní s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdélání
o schopnost týmové ptáce, schopnost samostatného řešení problémů, komunikační

schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu),
administrativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost

o znalost práce s PC

Další požadavkv na uchazeče výhodou:
o zkušenost s administrací a implementací dotací
o praxe výkonu práce ve státní spľávě
o řidičské oprávnění skupiny B
o zkušenosti se zadávánímveřejných zakźnek
o stavębnivzđělání nebo praxe v investiční výstavbě

Předpoklady pro vÝkon funkce: v souladu s ust. $ 4 odst. I) zákona č,. 3I2 l 2002 sb.,
o úřednících úzerrľních samospľávných celků a o změně někteľých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan České republiky
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost (za beztlhoĺrnou se nepovaŽuje fyzická osoba, která byla pravomocně

odsouzena pľo trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pľo trestný čin spáchaný



z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné spľávy, pokud se podle zákona
na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Písemná přĺhláška do výběrového řízení musí obsahovat:
o jméno, příjmení a titul uchazeče
o datum a místo narození uchazeče
o státní příslušnost uchazeče
o místo trvalého pobytu uchazeče
o číslo občanského pľůkazu
o kontaktní spojení - telefon, e-mail. adľesu
o datum apodpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připoií:
o stľuktuľovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadnich zaměstnáních

a odboľných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
o úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaŽenémvzdě|źní

Nabízíme:
o služební byt
o stálé zaměstnźní
o stravenky
o dny zdravotního volna
o příspěvek na důchodové pojištění
o příspěvęk na dovolenou
o mateřskou školku v místě bydliště

Písemné přĺhtášky doľučte nejpozději do 30. 4 2019 do 14:00 hodĺn na podatelnu
Městského r'iřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 241250 70 odolena Voda v označ,ené

obálce ''Výběrové řízení _ referent odboľu správ}' majetku _ dotační titul}' Městského úřadu
odolena Voda'' s uvedením iména' ađľesy uchazeč,e a adresźlta.

Na ústní pohovory budou následně písemně pozváni ti uchazeči' kteří splňují
požadovaná kritéria výběľového íízení dte vyše uvedených požadavků.

Vvhlašovatel si whľazuie pľávo zľušit toto výběrové ŕízení kdvkolĺv v ieho pľůběhu.
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