Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec n. Lab.
Tajemník MěÚ Kostelec nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

pracovního místa „referent stavebního úřadu“ na odboru výstavby (OV)
-

místo výkonu práce: nám. Komenského 1, Kostelec nad Labem
pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládaný termín nástupu: od 1. 1. 2021 (popř. dle dohody)
platová třída 10 dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
charakteristika vykonávané práce: agenda stavebního úřadu – výkon státní správy

Předpoklady:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, nebo vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání stavebního, architektonického nebo
právnického směru
- státní občan ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR ovládající jednací jazyk
- starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
- pracovní úvazek 40hod./týden
Požadavky:
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office – WORD, EXCEL, Internet, Outlook)
- dobré komunikační schopnosti, pečlivost a příjemné vystupování
- flexibilita, spolehlivost
- praxe v oboru, znalost problematiky (popř. ZOZ) vítána
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis zájemce (uvedení tel. kontaktu event. e-mailu
pro snazší komunikaci)
K přihlášce zájemce dále přiloží tyto doklady:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát
nevydá, doloží tuto skutečnost cizí státní příslušník čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely výběrového řízení
Lhůta pro podání přihlášek: 24. listopadu do 13. 00 hodin
Na přihlášky dodané nebo došlé po tomto termínu se nebere zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku možno podat osobně na Městském úřadě, popř. zaslat poštou na adresu Městský úřad,
nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem. Přihláška se podává v zalepené obálce, kde v levém
rohu nahoře bude uvedeno „Referent OV“.
Bližší informace poskytne Radka Blanárová, vedoucí OV, tel. 326 700 650
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček nebo
výběrové řízení zrušit.
V Kostelci nad Labem, 3. listopadu 2020
Mgr. Ivana Kašpárková
tajemník MěÚ

