OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Vodňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

referent / referentka agendy přestupků
Popis pracovní pozice:
 zajištění celého rozsahu přestupkové agendy
Místo výkonu práce: Vodňany
Doba výkonu práce:
na dobu neurčitou
Platové podmínky:
platová třída 10 dle NV č.341/2017 Sb., příloha č. 2 /podle délky započtené
praxe od 18.810,- Kč do 28.320,- Kč/
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: nejdříve od 01.03.2018
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů,
Požadavky:

vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu právního zaměření
nebo

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vykonaná zkouška zvláštní odborné
způsobilosti v oblasti přestupkové agendy při splnění podmínek pro činnost oprávněné úřední
osoby dle §112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb.,

znalost právních předpisů týkajících se přestupkové agendy (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č.
250/2016 Sb., zákon č. 251/2016 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., a další související legislativy
a schopnost jejich aplikace v praxi

velmi dobré vystupování

samostatnost, výborné komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti, velký smysl pro
zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita a ochota nést určitou míru
zodpovědnosti, vysoké pracovní nasazení

výborná čeština a stylistika

výborná znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook)





řidičský průkaz skupiny B
ochota dále se vzdělávat
zvláštní odborná způsobilost v oblasti přestupků výhodou

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad
Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ nejpozději do
25.01.2018. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ.
Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – „referent/referentka agendy
přestupků“.

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne tajemnice městského úřadu Mgr. Pavla Smolová na tel.
383 379 101.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:

jméno, příjmení, titul

datum a místo narození

státní příslušnost

místo trvalého pobytu

číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)

datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:

strukturovaný životopis

originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

souhlas s evidováním osobních údajů

Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.
Ve Vodňanech dne 08.01.2018
Mgr. Pavla Smolová
tajemnice v.r.

