ruĚsro špmnrnnůvurÝru

šp]ndterův Mlýn 17S,

S+ffi

tnlEunír<

ozrvÁnnErví o volrqÉ*n pRAcOvNíu uísrĚ
Město ŠpindlerůvMlýn, zastoupené tajemníkem, Mgr, Evou Klouček Filipovou, DiS,
hledá vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice
.l|

INVESTIČUÍTECHNIKITECHNIČKA
Charakteri,.,ti}ra prácel
zajištěníagendy úzenrníhoplánování a veškeréadministrativrrí práce s tím spojené;
příprava a reďizace jednotliqúch [nvestic;
provádění technického dozoru stavebníka;
příprava a zajišťovánídokumentace pro stavební povolení;
zpracování návrhů investičních plánů města, rea|izace a kontrola jejich dodržování;
zabezpečenísprávy a údržbymajetku [včetně pozemků a kornunikací};
vedení spisové služby.

Druh práce:
Investičnítechnik/technička
Místo výkonu trtl"uice : ŠpindlerůvMIýn
Flatové porimínky: 9. piatová třída [zákon č, 262/20a6 Sb", zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisťr, nařízenívtácly č. 341,/2a'77 Sb,, c platovifch porněrech zaměstnanců ,ue veřejných službách a správě, ve enění pczdějších předpisů, a
nařízenívlády č, 2?.7,/ZaLů Sb,, o katalogu prací ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisůJ
Terrnírr nástupu:
1,.1,.20Z2, popř,ípadě možnéi dříve doho<iou
Fracovní ponněr:
na dobu neurčitotl
Lhůta pro ptldání přihlášekl do 15,9,Za?,Ldo 17:00 hodin
Požadovanó předptlldarly pro qýkon práee::
ryzická o:,,]ba, která dosáhla věku 18 let;
"r je
slátníin občanem Českérepubliky, popřípadě $izická osoba, která je cizírn státním
obč,,nem a má v Českérepublice trvalý pobyt;
r je zpiisobilá k právnínr úkonůrn;

e
r
r

je bezúhonná;

ovládii iednací jazyk;
splňrrjc dalšípř,edpoklady pro výkon správníclr činncrstístanovené zvlášťnírnprávnínr
předJritem,

Dalšípožad*vky:
,, minimáIně střecloškolské vzdělání s maturitní zkouškou;
o uživatelskéznalosti práce na pc (zejnréna textové a tabulkové erlitory, elektronická pošta,

e
*
c

geografickó infirrma čnísystémy] ;
i;idičsirý 1,,l;llkaz skupiny B;
kom

t

i-,i

ik;ičnía o rg;ln izačri sclropilosti, profesionáIní vystu pování;
spolelrii,;ost a časová fl exibiIita.

cdpc,''_Y,,dnost, §aITlOsťal:nost,

'j

:

Výhodou:

*
".
o
"e

práx€

ve t,eř,ejné správě;

vzděliiní technického nebo stavelrního zaměření;
znalúli|i, praktické zkušenosti a orientace v právní agendě tta úseku územníhoplánování;
orientace v právní agendě zadávání veřejných zakázek;
orientace v problematice sprály maletku;
orientace v ob]asti investičníqfstavby a rozpočtování stavebních prací.

S_írll*lťql í,ií.t*pí§.*Jnc-É.p{ih]á,Ělkra,ppĚ,adpyei]édpllk&tl

1. Písemná příhláška [fornrulář

ke stažení na urww.spindleruvmlyn.org - sekce Městský úřad Formuláře - Výběrová rYízení)musí obs4hovat §rEo náležitosti:
l přesné označení pozice;
. jméno, příjnrení a titul zájenrce, datum a místo narození zájemce;
. státrrí přísiušnost zájemce;
r místo trvalého pobytu záiemce;
o čísloobčanskéhoprůkazu nebo číslodok]adr"l o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního

.
.

občanai

telefonní kontakt a e-mail na zájemce;
datum a podpis zájernce.

2" Dolrlady, které zájemce připoji k přihlášcel
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zarněstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech qýkajících se správních činnosť;
. výpis z evidence Rejstříku tresťů ne staršínež 3 iněsíce; u cizíci: státních přísiušriíkůtéž
obdobný doldad csvědčrrjícíbezúhonnost vydaný dornovs\ý státern; pokuci talror4f doklad
domovsý stát nevydává, doložíbezúhonnost čestrrlfm prohlášením;
. ověřerrá kopie dokladu o nejvyššímdosaženém vzdělání;
. kopie případných osvédčenío absolvování dalšíhovzdělávání nebo kurzů;
. souhias se zpracovánírn poskytnu!ýcřr osobních údajůpro účelyvýběrového řízení dle
zál<ona č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,v platném znění.

.t

i

Vybraní záierncí budou pozváni k listrrínnu pohovoru, Všichni zájernci budou intbrmováni
prostřednic'wím elektronické ptlšty nebo telefonu o dalším postupu,
Vyhlašovatel si vyhnazuie právo nevybrat žádného ze záiemců, případně pracovní místo
neobsadit bez udání důvodu.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů ie možno
* osobně dclručit na podateinu městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu; Městsfoý
úřad ŠpindlerůvMlýn, ŠpindlerůvMlýn 173, 543 51 ŠpindlerůvMlýn v uzavřené oLrálce
qýrazně označenéslovy,,INVESTIČNÍ TECHNIK/TECHN I ČKA- NE0TVÍRAT";
*, případně zaslat elektronicky na e-mail pgdatelna(arnestospí
[a následně
v Iistinné podobě doručit nejpozději na začátku ústnfto pohovoru).
Na přihlášky doručenépo uvedené lhůtě nebude brán zřetel" Dalšílnformace podají osobriě
netro telefonicky personalistka městského rlřadu Helena Cernranová, DiS. (telefoil499 404 255),
popř,ípadě tajemnice Mgr, Eva Klouček Filipová, DiS, (telefon 499 4a4 257).

l;

i.

r
l

Mgr. Erza Klor.rčeic l.tltpová, DiS., v. r.
tajemník Městskriho riřadu ŠpindlerůvMlýn

Vyvěšeno dne;
Sejrnuto dne:

l,

