Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Č. j.: MUVIZ 019847/2019-TAJ
Datum: 09.12.2019

Tajemník Městského úřadu Vizovice
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úředních územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové

řízení

na obsazení pozice:
odborný/á referent/ka na úseku vodního hospodářství - Městský úřad Vizovice,
odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků:
- je občanem ČR, cizím státním občanem majícím v ČR trvalý pobyt
- dosáhl věku 18 let,
- je způsobilý k právním úkonům
- ovládá jednací jazyk
- splňuje podmínku bezúhonnosti
další požadavky Města Vizovice pro vznik pracovního poměru:
- SŠ, VŠ vzdělání
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC
výhodou zájemců je:
- znalost cizího jazyka
- praxe v oblasti státní správy
- zkouška podle vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností
ve vodním hospodářství
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu)
- číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu u cizích státních příslušníků
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem
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-

ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
jiné doklady a osvědčení týkající se vzdělání

Platové podmínky:
- dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10
Vykonávaná agenda:
- výkon státní správy na úseku vodního hospodářství v rozsahu zákona
č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících
zákonů
- zajištění vedení agendy svěřeného úseku dle Spisového a skartačního řádu
- plnění dalších úkonů dle pokynů vedoucího odboru
Lhůta pro podání přihlášky: 10.01.2020
Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 16.01.2020
Předpokládaný nástup:

01.04.2020 pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou

Další informace: Ing. Jaroslav Pavelka, tajemník MěÚ, tel. 724 182 884
Způsob podání přihlášky:
-

poštou na adresu Městský úřad Vizovice, tajemník MěÚ, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice,
osobně na podatelnu MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, dveře č. 144,
na obálku uvést - ,,Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí – vodní
hospodářství“; „NEOTVÍRAT“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů. Zasláním
přihlášky do výběrového řízení společně s požadovanými materiály dává uchazeč souhlas
s využitím osobních údajů v nich obsažených pro účely výběrového řízení.

Ing. Jaroslav Pavelka v. r.
tajemník MěÚ Vizovice

Vyvěšeno dne: 09.12.2019
Sejmuto dne:

