
ozNÁMENí o vyHLÁšENí vÝnĚnovpHo níznNí

Město Van-rsdorí, zastoupené tajemníkern Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne
05. l 0.20l 7 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

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

Sjednaný druh práce:
o Investični referent správa a údržba školských objektů a určených objektů občanské

vybavenosti,

Místo výkonu práce:
e Vamsdorť.

Platové podmínky:
r 9. platová třída (podle nařízení vlády č. 56412006 Sb., o platových poměreclr

zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:
o 0l,12.20l7 případně dle dohody.

Pracovní poměr:
o na dobu neurčitou,
r plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. fyzická osoba, která dosáhla věku l8 let,
o státni občarr České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizírn státním

občanem a má v České republice trvalý poby,t, ovládající český jazyk,
o bezúhonnost.

Požadavky:
. vyšší odbomé vzdělání nebo střední vzdéláni s maturitní zkouškou,
o vzdělání stavebně-technického srněru nebo doložení praxe v oboru,
o znalost práce na PC (Intemet, MS Office),
. dobré organizační a komunikační schopnosti, flexibilita,
o znalost právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti investičního referenta

(např. zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 12812000 Sb.. zák. č. 13412016 Sb., zák. č.
500/2004 Sb.),

o řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou:
. praxe ve veřejné správě. inženýrská činnost ve výstavbě, praxe v oboru stavebnictví,

znalost projektového řízení.
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Přihláška musí obsahovat tyto náležito§ti:
o jrnéno, příjrnení a titul uchazeče,
o datum a místo narození uchazeče.
. státní piíslušnost uchaleče.
. nrísto tnalého pobyu uchazeče,
o číslo občanskélio průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeJi o cizího

Státního občana),
. datuíTl a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
o strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zarněstnáních a o

odbomých Žnalostech a dovednostech,
. vipis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků

též obdobrrý doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovsklfrn státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášenírn,

l ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

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

obdržel nejpozději dne 30.10.2017 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:
o Městský úřad vamsdorl

k rukám tajernníka Ing, Radka Křiž
nám. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf
obálku je nutno výrazně označit slovy: ,,NEOTEVÍRAT - výběrové řízeni
osMI".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho
pruběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

lng. Radek Kíiž v. r.
tajemnik Městského úřadu Vamsdorf

Vyvěšermdne, 05, 10, 20r
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