Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

zastoupené tajemníkem MěÚ,

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, v platném znění

výběrové řízení
na pozici referent správy majetku města
na odboru investic, rozvoje a majetku města
Městského úřadu Horažďovice
Popis pracovní činnosti:
plánování a zajišťování oprav a údržby nemovitého majetku města (bytové a nebytové prostory)
a s tím spojené činnosti.
Místo výkonu práce: Horažďovice
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody
Platové podmínky:
 odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. a NV č. 222/2010 Sb.
v platném znění
 platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 9
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 věk minimálně 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka
Další požadavky:
 ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání – výhodou stavební odbornost
 spolehlivost, odolnost, flexibilita
 schopnost samostatného řešení problémů a rozhodování
 komunikační a organizační schopnosti
 analytické a koncepční myšlení
 znalost práce s PC
 řidičské oprávnění sk. B
Výhodou:
 praxe s realizací menších staveb
 praxe s oblasti správy a údržby majetku

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
 číslo občanského průkazu
 datum možného nástupu
 datum a podpis uchazeče
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
 životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů“ (GDPR) formulář je možné získat na:
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/user/Zamestnani/SouhlasSeZpracovanimOU.rtf
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce lze podávat v termínu do 14.02.2022
do 11:00 hod. na adresu: Městský úřad Horažďovice, k rukám tajemníka Mgr. Ing. Pavla
Vondryse, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice,
nebo osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem:
„Výběrové řízení – majetek - neotvírat “
Bližší informace poskytne Ing. Josef Silovský, tel. 371 430 558, silovsky@muhorazdovice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a v případě většího
počtu přihlášených provést předběžný výběr uchazečů pozvaných k osobnímu pohovoru.

V Horažďovicích 24.01.2022

Mgr. Ing. Pavel Vondrys, v.r.
tajemník MěÚ

