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Oznámení o vyhlášení výbrového ízení
na pracovní místo ú edníka/ú ednice
Úseku silniního hospodá ství
(Oddlení stavebního úadu Odboru životního prostedí a stavebního
úadu Mstského úadu Buovice)
Tajemnice Mstského úadu Buovice vyhlašuje výbrové ízení v souladu s ust. § 7
zákona . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn
nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákon o úednících“)
NA FUNKCI:

referent/referentka (úedník(úednice) Úseku silniního
hospodáství

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

k.ú. Buovice

P EDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

dle dohody

PLATOVÉ ZA AZENÍ:

platová tída 10 (dle naízení vlády . 341/2017 Sb.,
o platových pomrech zamstnanc ve veejných
službách a správ, ve znní pozdjších pedpis)

Požadujeme:
Minimáln stedoškolské vzdlání ukonené maturitní zkouškou, nejlépe studijní obor
dopravní nebo pozemní stavby
Pedpoklady podle § 4 zákona o úednících
Výborná znalost práce na poítai
Schopnost orientovat se v projektové dokumentaci
Dobré komunikaní schopnosti pi jednání s lidmi
Schopnost samostatného rozhodování
Vysoké pracovní nasazení, odolnost v i stresu, spolehlivost
idiský prkaz sk. B – aktivní idi
Výhodou:
Praxe ve státní správ, pípadn zkouška zvláštní odborné zpsobilosti v dané
problematice
Nabízíme:
Odborné vzdlávání u akreditovaných spoleností
Podporu osobního rozvoje
Pružnou pracovní dobu
25 dní dovolené, 3 dny zdravotního volna („sick days“)
Zajímavé zamstnanecké benefity (píspvek na stravování, na penzijní pipojištní
a dovolenou)
Požadované doklady:
Písemná pihláška do výbrového ízení doplnná souhlasem se zpracováním
poskytnutých osobních údaj pro úely výbrového ízení dle zákona  . 101/2000 Sb., o
ochran osobních údaj, ve znní pozd jších pedpis
Strukturovaný životopis vetn údaj o dosavadních zamstnáních, odborných
znalostech a dovednostech
Originál výpisu z evidence Rejstíku trest ne starší než 3 m síce

Originál ov ené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání
Termín odevzdání pihlášek je stanoven nejpozd*ji do 18. ledna 2019 do 13:30 h. Pozdji
doruené p ihlášky nebudou do výbrového ízení zaazeny.
Upozorn*ní pro uchaze+e:
Uchazei, kteí splní požadované pedpoklady stanovené ve výbrovém ízení, budou
k úasti ve výbrovém ízení vyzváni prostednictvím e-mailu. Požadované osobní
materiály budou po ukon ení výbrového  ízení vráceny zpt na adresu uvedenou
uchaze em v p ihlášce k výb rovému ízení.
P,ihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a p,ílohami. Uvedené
doklady se p,edkládají v originále nebo ú,edn* ov*,ené kopii.
P,ihlášky zasílejte na adresu:
M stský ú ad Buovice, personální a mzdový úsek, Jiráskova 502, 685 01 Buovice.
Obálku ozna te heslem "výb* rové ,ízení – referent Úseku silni+ ního hospodá,ství“. Na
obálce neuvád*jte svou zpáte+ní adresu!
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbrové ízení kdykoliv v jeho prbhu.
Buovice 27.12.2018

Mgr. Andrea Kováová v.r.
tajemnice
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