VEREJNA VYZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem MěStského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje veřejnou
výzvu na obsazení pracovního místa:

Referent Odboru správy majetku a investic
(referent rozvoje územních samosprávných celků -,,projektový manažer")

Požadavky na uchazeče:
1. Splnění předpok|adů podle § 4 zákona č.31212002 Sb., o úřednícíchsamosprávných
celků a o změně něktených zákonů (úředníkem se můžestát fyzická osoba, která je
státním občanem Českérepubtiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let; je způsobilá k právním úkonům,

je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).
2. Znalost práce na PC (Ms Word, Excel, lnternet, outlook, Powerpoint),
3. Minimálně dvouletá zkušenost s kompletní administrací projektů spoluíinancovaných
z krajských, státních nebo evropských dotací. Znalost práce v el. systémech příslušných
dotačníchprogramů,
4. Vysokoškolské vzdělání v baka|ářském nebo magisterském studtjním programu
5. K přihlášce se připojí tyto doklady:
. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znaIostech a dovednostech,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce; u cizích státních
příslušníkůtéžobdobný doklad osvědčujícíbezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový dok|ad domovský stát nevydává, doložíse bezúhonnost
čestným prohlášením,
. ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženém vzdělání.
6, Platové podmínky: 9. třída podle nařizení vlády ó.56412006 Sb., v platném znění.
7. Předpokládaný nástup: o'1.o9.2014, pracovní smlouva na dobu určitou.
8. Lhůta pro podání písemnépřihlášky: do 22.08.2014
9. Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf
k rukám tajemníka lng. Lubomíra Samuhela
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podate|nu MěÚ Varnsdorf
obálku je nutno výrazně označit: ,,NEOTV|RAT - výběrové řízení referent OSMI"
í0. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zálemce,
e) čísloobčanskéhoprůkazu (číslodok|adu o povo|ení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana),
0 datum a podpis zájemce.
lng. Lubomír.SamuheI v.r.
tajemník MěU

Varnsdorf, 30.07 .2014
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