Bohddii§e
městský úřad

gznámení Města Lázně Bohdaneč o vyhlášení v,ýběrového řízení na pozici:
referent státní správy a samosprávy
Městského úřadu Lázně Bohdaneč

odboru správy majetkuo rozvoje města
Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení Pozice
referent odboru správy majetku a rozvoje města

Místo vÝkonu práce: Městský úřad Lázně Bohdaneč
platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zák, č. 262t2006 Sb. a nařízení vládY Č. 34112017 Sb, a
;ář',zertl ,lády čl2212.010 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů)

popis pracovní pozice:

-

_

zajišťuje realizaci stavebních akcí,
provádí výběrová řízení v režimu zakázek malého rozsahu,
správa nemovitého majetku a inženýrských sítí,
města, .
zajišťuje přípravu pro opravy, rekonstrukce a výstavbu budov a staveb v majetku
kuPní a nájemní smlouvY.
města,
prostor
ve
vlastnictví
pronájmu
nebytových
,ulisrouaní a zpracování ag'endy

zákonné požadavkv na záiemce:

@dnícíchúzemníchsamosprávnýchcelků,vezněnípozdějšíchpředpisů)

_

-

,l8
let, je způsobilá k právním ÚkonŮm a je bezúhonná,
fvzická osoba, která dosáhla věku
pobytem v ČR, který ovládá |ednacíjazyk (Český),
s
trvalým
Óniun čR nebo cizí státní občan

splněnídalšíchpředpokladůdlezák.č,451/1991 Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů,

Dalšípožadavkv na záiemce:
vysokoškolskévzdělání,

_
-

znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy,
výhodoŮ uchazeče bude doložení zv|áštní odborné způsobilosti dle zák. č,312/2002 Sb.,
vysoké pracovni nasazení,
znalost práce s výpočetnítechnikou,
efektivníkomunikace,
řidičské oprávnění skupiny B.

písemná přihláška záiemce musí obsahovat tvto náležitosti:

-

jméno, příjmenía titul,
datum a misto narozeni,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,

čísloobčanské'hoprůkazu nebo číslodokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obČana,
datum a podpis zájemce,

k písemnépřihlášce záiemce připoiítvto dokladv:

Ůopraxi'odbornýchznalostechadovednostech,týka|ícíchse

požadavkůvýběrového řízení,

_
-

téŽ obdobný doklad
výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce, u cizích státních PřísluŠníkŮ
nevYdává, doloŽÍ
stát
domovský
pokud
doklad
takový
oiuooeuli.i bezúhonnost vydaný domovským státem,
se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženém vzdělání,

Výběrové řízení
Lhůta pro podání přih!áškv: 25,1,2021do 10:00, obálku označte slovy: Neotvírat referent odboru správy majetku a roanoje města

-

Předpokládané datum nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)
Způsob podání

přihláškv:

písemně na adresu Město Lázně BohdaneČ, Masarykovo nám. 1,
533 41 Lázně Bohdaneč"

jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v

Lázně Bohdaneč dne 8. 1,2021
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Jitka vomlelová
tajemnice

Vyvěšeno na úřednídesce: 8, 1,2021
Sejmuto z úřední desky: 25. 1,2021
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