
OZNAMENI O VYHLASENI VYBEROVEHO RIZENI

starosta města vamsdorf
vyhlašuje výběrové řizení na obsazení funkce

lNTERNÍ AUDITOR / AUDITORKA MĚSTA VARNSDORF

Sjednaný druh práce:
o sestavování plánů intemích auditů a veřejnosprávních kontrol, samostatné provádění

veřejnosprávních kontrol uvnitř městského úřadu, organizačních složek města a
přijemců veřejné finanční podpory poskYované městem Vamsdorf; provádění
finančních auditů, auditů systému a auditů výkonu.

Misto výkonu práce:
. Vamsdorí'.

Platové podmínky:
o ll. platová třída (podle naíízeni vlády č.34ll20l7 Sb., o platových porněrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termin ná§tupu:
. dle dohody,

Pracovni poměr:
o na dobu určitou.
o plný pracovni úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
, . fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
. státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem

a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
o bezúhonnost.

Požadavky na uchazeče:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
o aktivní a samostatný přístup k metodické a kontrolní práci,
o znalost práce na PC (MS Oťfice).

Výhodou:
o vzdělání ekonomického směru,
o výkon správních činností ve veřejné správě,
o zkušenost s finanční kontrolou a základni orientace v účetnictví v neziskové sfeře

(obec a příspěvkové organizace),
o znalost zákona č. 3201200l Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů.

@ aau



Přihtáška musí obsahovat tyto náIežitosti:
r jméno, příjrnení a titul uchazeče / uchazečky,
. datum a místo narození uchazeče /uchazečky,
r státní příslušnost uchazeče luchazečky,
o místo trvalého pobyu uchazeče l uchazečky,
o číslo občanského prukazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o ciziho

státního občana),
o datum a podpis uchazeče luchazečky.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
o motivační dopis
. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných

znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních

příslušniků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloži se bezúhonnost
čestným prohlášením,

o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:
o písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel

obdržel nejpozději dne 04.12.2018 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Vamsdorf
k rukám starosty města
nám. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf

nebo osobně na podatelnu MěÚ Vamsdorť
obálku je nutno výrazně označit: ,,NEOTVÍRAT - výběrové řízení interní auditor /
auditorka."

Město Vamsdorf si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řizení
zrušit.

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města

Vamsdorf 19.11.20l8

Vyvěšeno dne:

Q9l!l.
Seirnuto ďne,
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