Město Horažďovice
V souladu se zákonem č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů (dále jen zákon) vyhlašuje tajemnice MěÚ

výběrové řízení
na obsazení místa úředníka na odboru životního prostředí MěÚ
Horažďovice
Místo výkonu práce: Horažďovice
Název funkce: úředník odboru životního prostředí
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
a) předpoklady podle § 4 cit. zákona: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je
státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk a
splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním
předpisem.
b) další požadavky zaměstnavatele:
- VŠ nebo SŠ se zaměřením na oblast životního prostředí
- spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost
- schopnost samostatného řešení problémů
- schopnost práce v kolektivu
- umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
- uživatelská znalost programu MS OFFICE
- řidičský průkaz sk. B
- zkušenosti s výkonem správní činnosti
Přihláška musí obsahovat dle § 7 odst. 4) tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narozeni
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
- číslo OP
- datum a podpis uchazeče
- datum možného nástupu
K přihlášce se dle § 6 odst. 4 připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Tato funkce je zařazena do platové třídy 7
Přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 1.10.2003 na adresu: Městský
úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo osobně do podatelny MěÚ
Horažďovice do 15 hod. Uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení - ŽIV.“
Ing. Ivana Dušková
tajemnice MěÚ

V Horažďovicích
dne 16.9.2003

