OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Loket Ing. Jiří Vávra vyhlašuje výběrové řízení dle §7 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění na obsazení pracovní pozice úředníka odboru financí:

REFERENT ODBORU FINANCÍ – ÚČETNÍ
Městského úřadu Loket
Předpokládaný nástup:
Pracovní poměr:
Místo výkonu práce:

1. listopadu 2017 nebo dle dohody
na dobu neurčitou
Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69 a správní obvod města
Loket jako obce s pověřeným obecním úřadem

Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 9.
Kromě jistoty zaměstnání (pracovní poměr na dobu neurčitou) jsou zaměstnancům poskytovány
výhody ze sociálního programu zaměstnavatele.
PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ÚŘEDNÍKA dle §4 zák. č. 312/2002 Sb.:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická
osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon
správních činností stanovené zvláštním předpisem.
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:









středoškolské vzdělání s ekonomickým zaměřením
minimálně 3 roky praxe
znalost příslušné legislativy
znalost práce s PC
dobré organizační a řídící schopnosti
samostatnost, zodpovědnost a komunikační schopnosti
časová flexibilita a odolnost proti stresu
osobnostní předpoklady pro práci ve veřejné správě

VÝHODOU JE:




praxe ve veřejné správě
zvláštní odborná způsobilost
znalost cizích jazyků

NABÍZÍME:





samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí v oblasti státní správy a samosprávy
pracovní poměr na dobu neurčitou
nadprůměrné finanční ohodnocení
příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod a ideální dostupnost pracoviště
v centru města Loket

UCHAZEČ O ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODÁ NA MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET
PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která bude obsahovat náležitosti dle §7, odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.:
 jméno, příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
 datum a podpis
(pro usnadnění komunikace telefonní spojení a elektronickou adresu)
K PŘIHLÁŠCE BUDOU PŘIPOJENY DOKLADY dle §6, odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.:





životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie), u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH DORUČÍ UCHAZEČ NA ADRESU:
Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69, PSČ: 357 33
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Loket
nejpozději do 27. září 2017
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálka označená „ Výběrové řízení – zaměstnání “ nebude v podatelně otevřena.
Lhůta k doplnění dokladů či náležitostí je 10 dnů od ukončení příjmu přihlášek.
Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§9, odst. 6 zák. č.
312/2002 Sb.)
PO UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



budou materiály zaslány zpět na Vámi uvedenou adresu
nebo
po telefonické domluvě budou připraveny k vyzvednutí u tajemníka městského úřadu

V Lokti dne 8. září 2017

Ing. Jiří Vávra, v. r.
tajemník městského úřadu

Vyvěšeno dne : 08. 09. 2017
Sejmuto dne : 27. 09. 2017
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