Město Rožmitál pod Třemšínem
vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovní pozice
úředník územně samosprávného celku

„referent stavebního úřadu a územního plánováníi"
Místo výkonu práce:

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem
Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Nástup do zaměstnání:

1.11.2021

Doba trvání pracovního poměru:

doba určitá se zkušební lhůtou 3 měsíce

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 žák. č. 312/2002 Sb.:

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky
dosažení 18 let věku

způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

znalost jednacího jazyka
Požadavky na uchazeče:

minimálně úplné střední vzdělání s maturitou se stavebním zaměřením
zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při
rozhodování na úseku stavebního řádu výhodou
výborná znalost českého jazyka
uživatelská znalosti práce na PC - MS Office (MS Word, MS Excel, Power Point,
Outloock)
řidičské oprávnění skupiny B
výborné komunikační dovednosti, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita
Platové podmínky:

9. -10. platová třída (odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, podle nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a podle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Osobní
příplatek po ukončení zkušební doby.
Zaměstnanecké výhody:

příspěvek na stravování

příspěvek na penzijní připojištění
benefitní příspěvky ze sociálního fondu
pět týdnů dovolené

Další informace poskytne:

Václav Krýda, vedoucí odboru výstavby a ŽP MěU Rožmitál pod Třeměínem,
tel.: 311 241 022, 702 238 606

Přihláška musí obsahovat

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození

státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
kontaktní spojení (telefon, e-mail)
datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč Dřipoit:

strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech

výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
osvědčení vydané Ministerstvem vnitra dle § 1 a§2 žák. č. 451/1991 Sb. (nepředkládá
uchazeč narozený po 1.12.1971)
Informace o zpracování osobních údajů:

Město Rožmitál pod Třemšínem, 1C: 00243221, se sídlem Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, jakožto
správce osobních údajů, informuje podle či. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
(dále jen „GDPR") subjekty údajů, že zpracovává shora uvedené osobní údaje zákonným způsobem ve
smyslu § 6 odst. 1 písm. c) CGDPR a je ke zpracování oprávněn v souladu s ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro splnění právní povinnosti správce dané
ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje nebudou dále nikomu poskytovány a budou
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uzavření pracovní smlouvy s vybraným uchazečem.

Písemnou přihlášku je možno osobně předat na podatelnu Městského úřadu v Rožmitále pod
Třemšínem nebo zaslat na adresu:

Město Rožmitál pod Třeměínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem tak, aby byla
dorycenajTeipozdeji do 29.09.2021 do 17.00 hodin.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent odboru výstavby a ZP"
NEOTVÍRAT

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z kandidátů.
V Rožmitále pod Třemšínem
č. j.: 2356/2021 H-AJ
2.9.2021

''*!

Be. Marcela Sladká

tajemnice MěU

Vyvěšeno: 2.9.2021

