OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍVÝnĚnOVnHO ŘÍZBNÍ
Město Vamsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Vamsdorf, vyhlašuje dne
13.01.202l výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Referent / referentka společnéstátní správy a samosprávy
v Odboru správních činnosti a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu

varnsdorf

Sjednaný druh práce:

o

referent / referentka agendy přestupků.

Místo výkonu práce:
o Vamsdorf.
Platové podmínky:
. l0. platová třída (podle naiizeni vlády č. 34112017 Sb., o platových porněrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 21.260 Kč - 31.240 Kč dle uznané délky
praxe), po zapracování možnost přiznání osobního příplatku,
Předpokládaný termín nástupu:

o

dle dohody.

Pracovni poměrl

o
o

na dobu neurčitou,

plný pracovni úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona
č. 31212002 Sb., o úřednícíchúzemnich samosprávných celků a o změně některych

zákonů:
. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
. státní občan Českérepubliky, popřípadě ťyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v Českérepublice trvalý poby,t, ovládající českýjazyk,
o způsobilost k právnírn úkonům,

o

bezúhonnost.

Požadavky:

o

vzdělání v magisterském studijním pro8íamu

o
.

dokončeni nejpozději do 30.06.2022) nebo
vysokoškolskó vzdělání min. v bakalářském studijním progIamu v jiné oblasti,
s následným prokázáním odbomé způsobilosti zkouškou nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou při splnění ustanovení § 111 zákona č.25012016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich (50 let věku a l0 let praxe při
proj ednávání přestupků),
znalost práce na PC (MS Office),
dobré organizačnía komunikační schopnosti,

v

oboru právo (popř.

s termínem

@ut

.

znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy přestupků (např. zákona
č. 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znéní,a
zákona č. 50012004 Sb., správní řád, v platném znění).

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

o jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
. datum a místo narození uchazeče / uchazečky,
. státní příslušnost uchazeče luchazečky,
o místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky,
o čislo občanskéhoprukazu (číslodokladu o
státního občana),
datum a podpis uchazeče luchazečky.

.

K přihlášce

povolení k poby,tu, jde-li

o

cizího

připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zarněstnáních a o odbomých

.

se

znalostech a dovednosteclr, týkajících se správních činností,
výPis z evidence Rejstříku trestŮ ne staršínež 3 rněsíce; u cizích státních příslušniků
téžobdobný doklad osvědčujícíbezúhonnost vydaný dornovskýrn státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloži se bezúhonnost čestn]hn prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženérn vzdělání,
souhlas s nakládáním s poskytnutlimi údaji, ve smyslu zákona č. 10l/2000 Sb., o
ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů.

.
.
.

Lhůta pro podání přihlášky:

o

písemnou přihlášku s požadovaný,rni doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději dne 29.01.202l v podatelně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:
o Městský úřad vamsdoď

k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže
nám. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf

obálku je nutno výrazně označit slovy: ,,NEOTVÍRAT

(referent agendy přestupků)".

-

výběrové řízení OSČ

vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řizeni bez uvedeni důvodu kdykoliv vjeho

pruběhu nebo nevybrat žádnéhouchazeče.

Ing. Radek

Křížv.

r.

tajemník Městského úřadu Vamsdorť

Vyvěšeno dne,

13,
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