MĚSTO DOLNÍ BOUSOV
Veřejná výzva č.1/2017
ve smyslu § 6 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů v platném znění (dále jen zákona)
Město Dolní Bousov, Městský úřad Dolní Bousov vydává veřejnou výzvu k přihlášení
zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici referent stavebního odboru Městského
úřadu Dolní Bousov.
Předpoklady: uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona – úředníkem se může stát fyzická osoba , která je
státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona, ovládá jednací jazyk.
Místo výkonu práce: Městský úřad Dolní Bousov
Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění, osobní
ohodnocení
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2017 nebo dohodou
Kvalifikační požadavky ve smyslu ustanovení § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví nebo vysokoškolské vzdělání
v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního, architektonického nebo
právnického směru.
Další požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost a pečlivost, řidičský průkaz sk. B
výhodou, případně zkouška odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
výhodou.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 Jméno, příjmení, titul zájemce
 Datum a místo narození
 Státní příslušnost
 Místo trvalého pobytu zájemce
 Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
 Datum a podpis
K přihlášce se připojí tyto doklady
 Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností
týkajících se správních činností
 Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 telefonní kontakt, případně e-mailová adresa
Přihlášku s uvedenými přílohami doručte nejpozději do 14. 6. 2017 buď osobně na podatelnu
MěÚ ( do 16,00 hod), nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na
adresu:

Městský úřad Dolní Bousov
Náměstí TGM 1
294 04 Dolní Bousov
Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 1/2017“.
Případné dotazy zodpoví na tel.326 396 659 tajemník MěÚ Pavel Kula.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely této
veřejné výzvy v souladu se zákonem. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po
skončení výběru neúspěšnému uchazeči vráceny.

V Dolním Bousově 11. 5. 2017

Pavel Kula, tajemník MěÚ

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto dne:

