VERE.INA VYZVA
Městský úřad Klecany
zastoupený stařostou města
vyhlašuje výběřové řízení na obsazení funkce
Referent(ka) stav€bního úřadu

dle zákona č.26212006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlád}_ č. 56,l/2006 Sb.' o platolÝch
poměrech zaměstnanců vc vcřcjný'ch službách a spráYě ve znění pozdějšíchpředpisů

Pracovní porrrěr: na dobLr neurčitoLl
Místo vÝkonu práce: Městský úřad Klecany. Do Kleoánek 52. Klecany
P]atové pp!L]!í!LYi\' sorLladu s nďízením Ýlády č. 56'1/200 Sb., o platových poměřech
zanrěstnanců ve veřejných sluŽbách a správě, ve znění pozdějších piedpisťl - nlin' 27'000Kč

Předpokládaný nástuB: dle dohody
PředpokladY uchazoče DIo vznik ]]racovního pomčru:
* občan ČR
+ dosaŽení věku ]8 ]et
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost (za bezÍthonnou se nepovaŽuje 11zická osoba' která b'v1a plavomocné
odsouzena plo trcstný čin spáchaný únl'vslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za
jednání související s r1.konem veřejné správy, pokud se podlc zákona na tuto osobu
nehledí' jakob5'' lebyla odsouzena).

Požadavky na uchazeče:
vzdělání:
a) stiední v7dě]áni

_
-

s

rnatulitní zkouškou v oboru stavebnictvi a 3 roky prare v oboru

stavebnictví_
b) v'vššíodborné r'zdě]ání r'oboru stavebnict\'í a 2 roky plaxe v oboru stavebnictví.
c) VŠvzděIání v magisterském nebo baka]ářskén'r studijnínr programu a ve studijní
oboru stavebního, architektonického nebo právnického sméru,
zkoušky zvláštní odbomé Zpťlsobilosti na ÍlsekLr stavebniho řádu. případně na úsekll
územního rozhodování, dle stavebního zaLkona - výhodou
zna1ost práce s Pc

přehled \,legis]ati\'ě ČR (stavební zr1kon)
scllo|'lo'I rrČil se n.rt ) m preJpi<ům
schopnost sanostatné práce a aktivniho přístupu k řcšoní pťob]ómil

flexibilita
přesnost a spo]el ivost
psychická odolnost
komuikační a olganizační schopnosti
iídičskýprukaz typu
''ts''

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení a titu] uchazeče
dalum a místo narození uchazeče
* s1á1ní příslušnost uchazeče
* místo trvalého pobytu ljchazeče
* čísloobčanskéhoplůkazu
* datum a podpis uchazeče
* kontaktní údaje na uchazeče' tclefon' e-mail
*

+

K
*

píl!é$!q!b3z9č-piú

životopis s uvcdením údajůo dosar'adních zaněstnálích a odbomých
znalostech a r1ovednostech týkajících se výše u\'cclcných činností
* výpis z evidence Rejstříku trestů nc staťšineŽ 3 měsice;
* úředně ověřenou kopji dokladu o ncjvyššímdosaženémvzdélání

Přihlášky přijínlá podatelna Městského úiadll Klecany. Do Klecálek 52, 250 67 K]ccany

v zalepenó obálce s uvedením jména a adresy uc]]azečc a adrcsáta a s označením.,Výběrové
řízení relěrent(ka) stavebního úřadu MčU Klecany" nejpozději do {. 9. 2019 do 14.00

hodin.

výběřor'é řízení- pohovoť se zájemci se bud€ konat 1. září 2019 od 14.00 hodin na
Městském úřadu Klecany v kanceláři starosty města.
vyhlašo\'atelsi v}'hrazuje právo zrušit toto výběrové říZení kdykoliv v.jeho průbčhu.
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Bc. Daniel Dvořák
starosta

