Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta obce Bouzov vyhlašuje dle ustanovení §§ 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb. v aktuálním znění

výběrové řízení

na funkci :
druh práce :

místo výkonu :

samostatný odborný referent OÚ
bytové hospodářství, katastr nemovitostí, pozemky, výkazy, fakturace a další práce
dle potřeby
Obecní úřad Bouzov

platové zařazení : platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.
pracovní poměr : na dobu neurčitou s nástupem dle dohody

1) předpoklady pro výkon pracovního poměru :
- státní občan ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- občanská a morální bezúhonnost
- vzdělání úplné střední s maturitou nebo vyšší
- řidičský průkaz „B“
- dobré komunikační schopnosti v ústním i písemném projevu, kvalitní znalost pravopisu
- dobrá znalost práce na PC
- znalost cizího jazyka výhodou

2) Výčet dokladů, které nutno k žádosti přiložit

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu
f) datum a podpis zájemce.
a dále
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
- čestné prohlášení uchazeče že nepodniká nebo neprovozuje jiný druh výdělečné činnosti dle zák. č.
312/2002 Sb.

Žádost o místo s požadovanými doklady zasílejte písemně nebo osobně doručte nejpozději do
30.08.2019 do 12.00 hod. na adresu : Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 25. Obálku označte slovy „
výběrové řízení referent OÚ“. Dříve a později zaslané žádosti o místo nemůžeme zařadit do
výběrového řízení. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného
termínu k předání žádosti.

3) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit .

Ing. Zdeněk Foltýn v.r. starosta

