
ozNÁMENí o vyHLÁšf,Ní l^ísĚnovÉuo Řízrxí

Město Vamsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Vamsdorf, r.yhlašuje dne 18,09.2018
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

o pracovník / pracovnice k řešení problematiky prevence kriminality města varnsdorf

Sjed naný druh práce:
o sociálně l^ýchovná prevence negatirmích jevů,
o práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním lyloučením,
o komplexní koordinace a realizace kátkodobých projektů.
. úzká spolupráce s Agenturou pro sociálni začleňování,

Místo výkonu práce:
. Vamsdorf,

Platové podmínky:
. 10, platová třída (podle nařízení vlády č. 34ll20l7 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:
o dle dohody,

Pracovni poměr:
o na dobu neurčitou.
o plný pracovni úvazek.

Požadavky:
o §zzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
. státní občan České republiky, popřipadě fyzická osoba, kteráje cizím státním občanem a má v

České republice trvalý poblt, ovládající český jazyk,
o beáhonnost,

. o vyšší odbomé vzdělání nebo r,ysokoškolské vzdělání v bakalářském, či magisterském
studijním programu,

o znalost práce na PC (MS Office),
o řidičslcý prťrkaz sk-upiny B (aktivní řidič).

Výhodou:
r osobní zk:ušenost s projekty, včetnějejich lyhodnocení a lryúčtování,
o vzdělání v sociální nebo ekonomické oblasti.

Pňhláška musí obsahovat tyto náležitosti:
o jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
. datum a místo narození uchazeče / uchazečky,
o státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
o místo trvalého pobltu uchazeče / uchazečky,
o číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobyu, jdeJi o cizího státního občana),
o datum a podpis uchazeče / uchazečky.

@ ro.



K přihlášce se připojí tyto doklady:
o životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odbomých znalostech a

dovednostech,
o výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníkťr též

obdobný doklad osvědčující beáhorrrrost vydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát ner.ydává, doloži se bezúhonnost čestným prohlášerrím,

o ověřená kopie dokladu o nejlyšším dosaženém vzdělání,
o souhlas s nakládáním s poskynutými údaji, ve smysiu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně někter,.ich zákonů.

Lhůta pro podání přihlášky:
o písemnou pňhlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, abyji lyhlašovatel obdžel

nejpozději dne 03.10.2018 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:
o Městslcý úřad varnsdorf

k rukám tajemníka
nám, E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf
obálku je nutno výrazně označit slovy: .,NEoTvÍRAT - výběrové řizení OSYZ -
PK*.

Vyhlašovatel si lyhrazuje právo zrušit výběrové řizeni bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho průběhu
nebo nelybrat žádného uchazeče,

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

Vyvěeno dne: l & 09, 
4018
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