VEREJNA VYZVA
Městský úřad Klecany
zastoupenÝ starostou města
vyhlašuje výbčťo\'éřízení na obsazeni fi'u'tkce
Referent(ka) staYebniho úřadu

dle zákona č.262/2006 sb. (zákoník práce) a nařízení vládv č. 56,l/2006 Sb.' o platowých
poměťcch zamčstnanců ve veřejných službácb a spťávě v€ znění pozdějšíchpředpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitoLl

t4'.tn]l-Lcl]J.pl4sg N4é5l\\i lr' d K ec"n). Do Klecánck

5'). Klec"nr

Plato\'é pad!]l!!kJ.v sor adu s nařízením vlády č. 564/200 Sb.. o platol'Ýclr poměrech
Zaměstnanců ve \'eřejných sluŽbách a sprár,ě. r'e znění pozdčjšíchpiedpisů - nin' 27.000Kč
PiedrrokládanÝ násttlDl dle dohocl1'

*
*
*

dosaŽení věku 18 let
způsobilost k právnín ílkonům
bezúhonnost (za be7úhonnou se nepovažuje Izická osoba' která b)]a pravomocnÓ
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně. nebo pro trestnÝ čin spáchaný z nedba]osti
jednání související s r,1ikoncn,t veřejné sprá\'y, pokud se podlc zákona na luto osobu
neh]edí, jakoby neb}'la odsouzena).

PoŽada\'kY na uchazeče:

vzdělánil
a) stiední \'zdělání
stavcbnictví_

'
-

s

maturitní zkouškou \' oboru stavebnictví a 3 r(lk-v plaxe v oboru

b) \'-vššíodborné vzdě1ání v oborrr stavebnictví a 2 lok)'' praxe v oboru stavebnictví.
c) VŠl'zděl1rní v nagisterském nebo baka]ářskéll studijním programu a vc studijním
oboru stavebního. alchitektorrického nebo právnickóho směru'
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseklL stavebního řádu, piípadně na úseku
územr'ríhorozhodování. dle star'ebního zákona - výhodou

z1alost pláce s PC
přchled v 1egis]ativě ČR (stavební 7ákon)
sťhop'lL]{l Ucil \c no\\m piedpi(ů-n
schopnost samostatné p1'áce a aktivního přístupu k řešení prob]émů

ílexibi]ita

pies1'lost a spoleh1ívost

ps1'chická odoJnost

komunikačnía organizační scbopnosti
řidičský prftkaz t.vpLl
'.B"

Písemná Dřihláška do výběr'ovóho ří7cnínlusí obsahovatI

jméno' přijmení a |i|u] uchazeče
* datum a místo nalození uchazeče
* státní přísluŠnosl trchazeče
* místo tNalého pob}1u uchazeče
* čísloobčal]skéhoprůkazu
x datum a podpis uchazeče
* kontakhí ťLdaje na uchazcčc, te1cfon. c-mail
x

K přihlášce uchazeč DřilojÍ

* žir'otopis s uveder'rím údajůo dosar'adr'rich zaměstnáních a odborných

znalostech a dovednostech týkajících se \'ýše uvedených činností
výpis z evidence Rejstiíku trestů ne staťšíneŽ 3 něsíce;
* úředně o\'ěřenou kopii dok1adu o nejr'yššímdosaŽenén vzdělání
+

Přihlášky přijíná podateina

lv1ěstského úiadu Klccany,

Do K]ecáoek 52. 250 67 Klccany

v za1epenéobálcc s ul'edenimjmóna a adresy uchazeče a adresáta a s označením.'Výběrové
řízcní rcferent(ka) stavebního úřadu NÍěU Klecan)" nejpozději do 20. 3. 2019 do 14.00

hodin.

Výběrové řízení - pohovor se zá'iemci se bude konat 20. března 2019 od 14.00 hodin na
Městském úřadu Klecany v kance]áři staŤosty města'
Vyhlašovate] si \'yhlazuie právo ztušit toto výběrové řízení kd-\.ko1iv v jeho prťrběhrr.

/2,

Bc' Daniel Dvoiák
staťosta

V1.včšeno dne:

Sejmuto dne:

