oznámení o vyhlášení qýběľovéhoÍízení
tajemnice Městského rĺřadu Odolena Voda
vyhlašuje výběľovéŕlr'ení na obsazení funkce

ka odboru

etku Městského úřadu

d

Pracovní noměr na dobu neurčitou s možnostínřidělení služebníhobvtu

Místo uýkonu pľáce: odolena Voda
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohođy

platová třída 10 dle zákona č,.2622006 Sb. a naŕízenívlády č. 34112017 Sb., ve znění
pozdějšíchpředpisů t osobní ohodnocení
Charakteristika wkonávané činnosti
ľeferent odboru správy majetku zajišt'uje zejména tyto činnostĺ:

o

o
o
.

Zajišťuje zpracování investičníchzáměľů města
Připravuje podklady pľo qýběľováŕízenía veřejné zakázky
Připravuje podklady pľo jednání oľgánů města odolena Voda
Vyhledává vhodnó dotačnítituly pľo město

Povinné požadavkv na uchazeče:
o minimálně úplnéstřední vzděIání s matuľitní zkouškou stavebního ěi technického
zarlěŤení
o schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešęnípľoblémů,komunikační
schopnosti (včetně dobľévyjadřovací schopnosti v písemnéma mluvęném pľojevu),
administľativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost' spolehlivost, zdvořilost
o znalost práce s PC

Dalšípožadavkv na uchazeče vÝhodou:

o
o
o
o
o

zkušenost s administľací a implementací dotací
zkušenosti s investičnívýstavbou
pľaxe výkonu práce ve státní spľávě
řidičské opľávnění skupiny B
zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek

Předpokladv pro výkon funkce: v souladu s ust. $ 4 odst. 1) zákona ě. 3|2 l 2002 sb.,
úřednícíchúzemníchsamosprávných celků a o změně někteých zákoni, Ve znění

o

pozdějšíchpředpisů:
ťyzická osoba, kteľá dosáhla věku 18 let
- občan Českéľepubliky
- způsobilost k pľávním úkonům
- bezúhonnost (za bezuhonnou Se nepovaŽuje fyzická osoba, která byla pľavomocně
odsouzena pľo trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pľo trestný čin spáchaný

z

nedbalosti za jednźnísouvisející s výkonem veřejné správy, pokud se podle zźlkona

na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Písemná přihláška do výběľovéhořízenímusí obsahovat:
o jméno, příjmení a tituluchazeče
o datum a místo narození uchazeče

o
o
o
o
o

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče
čísloobčanskéhoprukazu
kontaktní spojení _ telefon, e-mail. adresu
dafum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připoií:

o
o
o

strukturovaný profesní životopis

s

uvedením údajůo dosavadních zaměstnĺíních

a odboľných znalostech a dovednostech

qfpis z evidence Rejstříku tręstu ne staľšínež 3 měsíce
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání

NabÍzíme:
. sluŽební byt
o stálé zaměstnání
o stľavenky
. dny zdľavotního volna
o příspěvek na důchodové pojištění
o příspěvek na dovolenou

Písemnépřihtášky doľučtenejpozdějĺ do 20. 9.20Żl' do 17:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24,250 70 odolena Voda v omaěené
il
běľové Ťízení_
uchazeče a adľesáta.

Na rĺstnípohovory budou následně písemně pozváni ti uchazeči, kteří splňují

požadovaná kľitéria výběrového řízenídle vyše uvedených požadavků.

Vvhlašovatel si whľazuie pľávo zrušit toto vÝběrové řízeníkdvkoliv v ieho pľůběhu.

tajemnice

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne:

3r.8.2021
20.9.2021
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Voda

