MĚSTO CHLUMEC
Muchova 2679, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

T a j e m n í k městského úřadu
zveřejňuje výzvu
vyhlášení výběrového řízení k přihlášení zájemců (zájemkyň) na obsazení pracovního místa

Samostatný(á) referent(ka) Správního odboru - kultura, autodoprava, hospodářská
správa
1. Druh práce: Samostatný(á) referent(ka) – Správní odbor Městského úřadu Chlumec se zaměřením na
kulturu, autodopravu, hospodářskou správu
2. Místo výkonu práce: Městský úřad Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec, okres Ústí nad Labem.
3. Předpokládaná doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.
4. Předpoklady uchazeče (uchazečky): fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná v oblasti týkající náplně práce dle tohoto VŘ a ovládá jednací jazyk.
5. Požadavky na uchazeče (uchazečku)::
- úplné středoškolské vzdělání, technické zaměření stavebního směru velkou výhodou
- 5 let odborné praxe v oblasti organizace oprav, zajišťování revizí, zkušenosti v oblasti autodopravy
vítány
- orientace v zajišťování kulturních akcí, včetně smluvních vztahů v této oblasti
- praxe ve veřejné správě vítána
- pokročilá znalost práce s PC a programy MS Office
- řidičské oprávnění pro skupinu B, aktivní řidič
- praxe v uzavírání smluv
- ochota k práci o víkendech
- pečlivost, důkladnost, systematičnost, spolehlivost, samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů,
schopnost učit se.
U uchazeče (uchazečky) se předpokládá v budoucnu přechod na Stavební úřad a to v případě splnění
podmínek dle § 13a a zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale nejdříve za
cca 2 roky.
.
6. Platové podmínky: platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní pozice je zařazena do 8. platové třídy
7. Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul zájemce/zájemkyně; datum a
místo narození; státní příslušnost zájemce/zájemkyně; místo trvalého pobytu zájemce/zájemkyně; číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum, adresa
bydliště a podpis zájemce/zájemkyně.
8. Doklady, které zájemce/ zájemkyně připojí k přihlášce:
- Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních a pracovních činností dle této výzvy.
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Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Výpis z rejstříku trestů, ne starší 90 dnů (originál nebo ověřenou kopii)
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., v platném znění (O ochraně osobních údajů).
Ostatní doklady, které zájemce/zájemkyně pokládá za důležité pro toto řízení.

9. Lhůta pro podání přihlášky: doručením písemné přihlášky (viz výše bod 7) s požadovanými doklady (viz
výše bod 8) do do 18.04. 2019 na adresu uvedenou v následujícím bodě 10) této výzvy do 9:00 hodin.
10. Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny Městského úřadu Chlumec nebo poštou na adresu
Město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec, k rukám tajemníka městského úřadu tak, že na obálce bude
uvedeno:
- jméno a adresa podatele (podatelky) přihlášky
text „Výzva – Samostatný(á) referent(ka) - kultura, autodoprava, hospodářská správa – Správní odbor
Městského úřadu Chlumec – neotvírat“.
V elektronické podobě lze zaslat přihlášku pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
11. Přepokládaný nástup do pracovního poměru: dle dohody, ale nejpozději od 01.07. 2019.
12. Město Chlumec si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů (uchazeček).
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených zájemců (zájemkyň). V prvním
kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty (kandidátky). Vybraní(é) kandidáti
(kandidátky) budou pozváni(y) telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí.
Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci (zájemkyně), kteří nesplní podmínky účasti ve výběrovém řízení
uvedené v této výzvě.

V Chlumci dne 02.04. 2019

Ing. Marcel Rahm v. r.
tajemník městského úřadu

Toto výběrové řízení je zveřejněno též na internetové adrese: www.mesto-chlumec.cz
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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