MĚSTO VIZOVICE
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice
referenta odboru stavebního úřadu
(místo výkonu práce - Vizovice )
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 stavebního směru
- dobrá znalost práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B
- praxe v oboru a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
- znalost AJ, NJ výhodou
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu u cizích státních příslušníků
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- 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
Druh práce:
- výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a předpisů souvisejících

Lhůta pro podání přihlášky:

do 25.07.2019

Přepokládaný termín výběrového řízení:

30.07.2019

Přepokládaný nástup:

01.09.2019

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 stavebního úřadu“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat
žádného uchazeče.

Ve Vizovicích dne 03.07.2019

Ing. Jaroslav Pavelka v. r.
tajemník MěÚ Vizovice

Vyvěšeno dne: 03.07.2019
Sejmuto dne: 26.07.2019

