
Město Vamsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Vamsdorí',
vyhlašuje dne l3.05.2019 výběrové řízení na obsazeni pracovního rnísta

Asistent prevence kriminality
v rámci projektu MV ČR ' Asistent prevence kriminatity ",

reg. č, MV_PK2_20l9-00044

Místo výkonu práce:
. Vamsdorf.

Předpokládaný termín nástupu:
. červen 2019,

Pracovní poměr:
. na dobu určitou, do 3L12.2019,
. plný pracovní úvazek.

Požadavky:
. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

. státni občan České republiky,

. dokončené minimálně základni vzdělání.

. způsobilost k právním úkonům,

. dobré komunikační a organizační schopnosti,

. místní znalost města / obce,

. fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost,

. pečlivost,odpovědnost,spolehlivost,

. komunikativnost a organizační schopnosti,

. schopnost vyjednávat s institucemi,

. znalost práce na pc výhodou,
bezúhonnost (výpis z rejstřiku nesmí obsahovat záznam o spáchárrí úmyslného

trestného činu, u nedbalostních trestných činů je rozhodn;fm obdobím úsek posledních
tří let),

. znalost práce na pc výhodou.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, přijmení a titul uchazeče / uchazečky,
. datum a místo narození uchazeče luchazečky,
. státní příslušnost uchazeče luchazečky,
. místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky,
. číslo občanského prukazu,
. datum a podpis uchazeče luchazečky,
. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).
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K přihlášce se připojí tyto doklady:
. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odbomých

znalostech a dovednostech,
. v:ípis z evidence Rejstřiku trestů ne starši než 3 měsíce.

Lhůta pro podání přihlášky:
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 28.05.2019 do 12.00 hod. na podatelně Městského úřadu Vamsdort nám. E.
Beneše 470, 407 47 Yamsdorť.

Obálku prosím adresujte
Městský úřad Vamsdorf
k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže
nárn. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf

Obálku je nutno vyrazné označit slovy,,NEOTVÍn{ -,"YUěrovó řizení APK '',

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řizeni bez uvedeni důvodu kdykoliv vjeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Kříž v. r.
tajemník Městského úřadu Vamsdorf

Vtryěč*no 6nr, 13, il5, 201§
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