Starostka městyse Opatov
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů

výběrové řízení
na obsazení funkce odborného referenta/odborné referentky
městyse Opatov
pro správní činnosti v oblasti evidence obyvatel, evidenci poplatků, spisové služby
-

místo výkonu práce Opatov

-

pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou
předpokládaný termín nástupu září 2015
platová třída 6 dle platných právních předpisů

Předpoklady:
vzdělání:
středoškolské
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
možnost vysílání na pracovní cesty, pracovní úvazek 30 hod. týdně (pondělí do 17.00, středa do
16.00 hod.)
Požadavky:
- praxe v oboru výhodou
znalost práce na PC, komunikativnost, pečlivost, důslednost
aktivní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič
Písemná přihláška do výběrového řízení
- musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis zájemce,
- k přihlášce zájemce připojí: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá,
doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladu o dosažení znalosti anglického
nebo německého jazyka podle uvedených předpokladů
přihlášku s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT“ na obálce doručí zájemce na Městys
Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov nejpozději 7.8. 2015 do 12:00 hod.

Informace o pracovní pozici podá Ing. Lenka Štočková, tel. 568 884 134

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 7. 2015
Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 23.7.2015
Sňato dne 7. 8. 2015

