SPL

Město Chrast

Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Tajemník MěÚ
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice

VEDOUCÍ HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU
Zaměstnavatel:
Druh práce:
Platová třída dle druhu práce:
Místo výkonu práce:
Doba trvání pracovního poměru:
Termín nástupu:

Město Chrast
zajišťování a organizace výkonu agend samosprávy
11 (21.480 – 32.290 Kč dle praxe)
příplatek za vedení, po zapracování možnost přiznání
osobního příplatku
Chrast
na dobu neurčitou
od 1. 7. 2019, případně dle dohody

Předpoklady:
uchazeč musí být:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která
je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhl věku 18 let
- je bezúhonný
- je způsobilý k právním úkonům
- ovládá jednací jazyk
- splňuje předpoklady dle zák. 451/1991 Sb., v platném znění
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
technického zaměření, stavební zaměření výhodou
- schopnost vedení menšího kolektivu podřízených
- pečlivost, důkladnost, spolehlivost, ochota dále se vzdělávat
- perfektní znalost práce na PC MS Office (expert)
- výborné organizační a komunikační schopnosti, vlídný přístup k lidem, systémová práce,
práce v kolektivu,
- řidičské oprávnění skupiny B
- kultivovaný projev, vystupování, znalost a dodržování etikety
- zkušenost s legislativou veřejné správy výhodou
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
- datum a podpis
- kontaktní spojení
tel.: 469 666 100
fax: 469 667 291

e-mail: podatelna@mestochrast.cz
e-podatelna: posta@mestochrast.cz

IČ:
00270199
DIČ: CZ00270199

K přihlášce je nutno přiložit
- motivační dopis
- strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

vzdělání,

dosavadních

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2019, případně dohodou
Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně
do 20. 5. 2019 do 13.00 hod. na adresu: Město Chrast, Náměstí 1 538 51 Chrast u Chrudimě
Obálku viditelně označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí hospodářského
odboru“.
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Vedoucí hospodářského odboru“ je k dispozici také
na internetových stránkách města Chrast www.mestochrast.cz v sekci úřední deska.
Případné dotazy zodpoví tajemník úřadu na tel. 469 667 418, mob. 725 092 415.
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče/uchazečku o zaměstnání:
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení, a to
v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Právním základem pro toto
zpracování je ustanovení § 6 odst. 3 a 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků v aktuálním znění.
Uvedením své e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce dává uchazeč/uchazečka souhlas
s jejich zpracováním za účelem zefektivnění komunikace v rámci výběrového řízení (vyrozumění
o termínech pohovorů, výzva k doplnění přihlášky…)
Osobní údaje uchazeče/uchazečky nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří členové
výběrové komise a oprávnění zaměstnanci správce. Osobní údaje budou u správce uchovány po
dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.
Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení vráceny
uchazeči/uchazečce.
Uchazeč/uchazečka má dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů garantována
svá práva, která může u správce uplatňovat. Bližší informace o zpracování osobních údajů
naleznete na www.mestochrast.cz.

V Chrasti dne 30. 4. 2019

Ing. Jan Volný, v.r.
tajemník MěÚ Chrast

Úřední deska MěÚ – vyvěšeno:
sejmuto:
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