
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENi VÝSĚnOVErIO ŘÍZPNÍ

Město Vamsdorf, zastoupené tajemníkern Městského úřadu Vamsdorf, vyhlašuje dne
I9.02.202l výběrové řízení na obsazení pracovniho mista:

Investiční referent v Odboru správy majetku a investic Městského úřadu
va rnsdorf

Sjednaný druh práce:
. Investiční reťerent pro oblast správy majetku, investiční činnost, příprava a realizace

staveb, administrace veřejných zakázek.

Místo výkonu práce:
o varnsdorf.

Platové podmínky:
o 10. platová třída (podle nařízení vlády č. 341120|7 Sb., o platovýcl-r poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 21.260 Kč 3 1 .240 Kč dle uznané délky
praxe), po zapracováni možnost píiznání osobního připlatku.

Předpokládaný termín nástupu:
o dle dohody.

Pracovní poměr:
o na dobu určitou,
o plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanoveni §,l zákona
č.31212002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některych
zákonů:

o fyzická osoba, která dosáhla věku l8 let,
r státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státnim

občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající českýjazyk,
r bezúhonnost.

Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijnim programu nebo vyšší odbomé

vzdělání.
o znalost práce na PC (MS Word, Excel),
. dobré organizačni a kornunikační schopnosti,
o znalost právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti investičního reťerenta

((např. zákona č, 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 12812020
Sb., o obcích, zákona č. 183/2006 Sb., o územnim plánování a stavebnírn řádu
(stavební zákon)).

Výhodou:
. praxe ve státní správě,
o vzrlělání stavebrrě-technického srněru.
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Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
o jméno, příjmení a titul uchazeče,
. datum a místo narození uchazeče.
. státní příslušnost uchazeče,
o místo trvalóho pob}tu uchazeče,
o číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobyu, jde-li o cizího

státniho občana),
. datum a podpis uchazeče,

K přihlášce se připojí tyto doklady:
. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadnich zaměstnáních a o

odbomých znalostech a dovednostech,
. výpis z evidence Rejstříku trestŮ ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský,rn státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestnYn prohlášením,

. ověřená kopie dokladu o nejvyššírrr dosaženém vzdělání,
o souhlas s nakládáním s poskytnutlhni údaji, ve smyslu zákona č. l0l/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Lhůta pro podání přihtášky:
o písetnnou přihlášku s požadovanj,mi doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel

obdržel nejpozději dne 12.03.202l v podatelně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:
. Městský úřad Vamsdorf

k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže
nám. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorť
obálku je nutno výrazně označit slovy: ,,NEOTVÍRAT - výběrové řízení OSMI...

vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízeni bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho
pruběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing, Radek Kříž v. r.
tajemník Městského úřadu Vamsdorť

Vyvěšeno dne,l9, ]]| :ig4_
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