MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
e-mail: tajemnice@chabarovice.cz, http://www.chabarovice.cz, tel.: +420475225412

Veřejná výzva
dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC
Tajemnice Městského úřadu Chabařovice vyhlašuje dne 06. 11. 2020 veřejnou výzvu
k přihlášení zájemců na funkci:

Referent/ka podatelny
Druh práce:
• veškeré úkony spojené s chodem podatelny městského úřadu včetně spisové služby –
pošta listinná, elektronická, datové zprávy – příjem, evidence, odeslání; zajištění
telefonní ústředny úřadu; výpisy z usnesení
• zajištění úkolů sekretariátu tajemníka městského úřadu a starosty města
• hospodářská činnost – úkony spojené s chodem městského úřadu zajištění
občerstvení pro návštěvy; zajištění kancelářských pomůcek pro úřad, MěP; drobné
nákupy
• spolupráce při zajištění průběhu voleb
• archivace materiálů podatelny a starosty
Místo výkonu práce:
• územní obvod města Chabařovice
Předpokládaný termín nástupu práce:
• prosinec 2020 nebo po dohodě
Pracovní poměr
• na dobu neurčitou
Platová třída
• 8 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády, o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Předpoklady k výkonu práce:
• splnění předpokladů podle §4 odst.1) až 3) zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
Další požadavky:
• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomické zaměření nebo veřejná
správa výhodou
• velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• organizační a komunikační schopnosti, pečlivost a důslednost
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
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Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana, datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které budou připojeny k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky: do 23. 11. 2020 do 10 hodin
Adresa a způsob podání či zaslání přihlášky:
Přihlášku je možno podat osobně na podatelně městského úřadu l. poschodí, č. kanceláře 6
nebo zaslat na adresu Městský úřad, k rukám tajemnice, Husovo náměstí 183, 403 17
Chabařovice, obálku označte v levém horním rohu značkou „VV Referent/ka podatelny“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli veřejnou výzvu zrušit bez uvedení důvodů.

Ing. Věra Krepindlová, v. r.
tajemnice Městského úřadu Chabařovice

Zveřejněno:
Sejmuto:

06. 11. 2020
23. 11. 2020
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