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Tajemnice Úřadu
vyhlašuje výběrové Ťízęĺlí č,.05/2018 na obsazení pľacovního místa vrámci Úľadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky.

Druh práce:
refęľent odboru hospodářských ěinností

odbor Úřadu vwěšEnadnë: 2 9 -01- 208

Statutární město ostrava
Městský obvod Mariáns]ké Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

hospodářských ěinností

PřemyslovcŮ 63, 709 36 ostrava
www.marians kehory.cz

Qznâłnenl o Vyhlášení
výběrovéh g ŕizení

8ňata dneI

za Śp'ávno$! KatvaľováPetľa pChaľakteristika práce :

kooľdinace pľáce v rámci propagace městského obvodu směrem k veřej nosti, komplexní pŕiprav a zpravodaje
městského obvodu, příplrava tiskových zprtlv a dalších písemných podkladů, zajišťovtní provozu
intęrnetového ľádia, organizaění zajištění akcí pořádaných pro oběany Mob MHaH.

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu lV1aľiánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63' ostrava - Mariánské Hory'

Předpoklady:
o státní občan ČR neb,r cizí stźúni občan, který má v ČR trvalý pobyt,
o dosaŽenĺ věku 18 let'
o způsobilost k pľávním úkonům,
o bezúhonnost,
o zďravotnízpůsobilost,
o ovládáníjednacího jiłzyka.

Požadovaná kvalifikace:
vyšší odbornévzděláni nębo střední vzděltnÍ s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:
o všeobęcný přehled o ulstanoveních zákonů:

č,. 128lŻ000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů'
č). 4612000 S!., o právech a povinnostech při vyd,âváni peľiodického tisku a o změně někteých
dalších zákonů (tiskový zćtkon),ve zněni pozd ijších předpizu,_ ozv č,' I4lŻ013 Sĺatut města ostravy v aktuálním zněni,

o komunikační a organizač,ni schopnosti'
o rozhodnost, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazeni,schopnost samostatné i Ęýmové práce,o vynikající písemný projev a vysoká úroveň gramatiky a sţlistiky textu,o uživźniinfoľmačních tl:chnologií,
. pľaxe v přípľavě tiskových zprttv a ělánků a ve veřejné správě víténa.

Požadované doklady:
o profesní životopis se zaměřęním na popis vykonávaných ěinností,

' výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nębo ověřená kopie, çizi stâtni
příslušník obdobný dolllad,

o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělźní,. osobní dotazník.
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Statutární město Qstrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hutváky
Úřad městského obvodu

Přemyslovcú 63, 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz

aznárneni o Vyh!ášení
výbërovéh o ŕizeni

PředpokIádané datum v:zniku pľacovního poměru:
ihned po ukončení výběľového ţizeni, popř' po dohodě'

Platové zaíazeni:
9' platová třída dle zćtkona č,' 26212006 Sb., zákoník práce, v platném zněni,v souladu s nařízením vlády
č,.34112017 Sb., o platový'ch poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni.

Přihláška musĺ obsahovat:
o přesné označení ýběľového Ťizení,
o jméno, příjmení a titu'l uchazeěe,
o datum a místo narození uchazeče,
o státní příslušnost uchazeče,
o místo tlvalého pobytu uchazeěe,
o ěíslo občanského pľůkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jdę-li o cizího státního občana,o datum a podpis uchazĺ:ěe.

Přihláškou se ľozumí samostatný doklad' nelze ji nahradit údaji uvedenými vživotopise, osobním dotazníku,
apod. (e moŽno použít formulář dostupný ke stažęní na inteľnetových stľánkách městského obvodu
www.nlaľianskehory.,cz v sekci,,Volná místa.,)'

Lhůta pro podánĺ přihlášky:
13'02.Ż018 věetně, přihlášky doľuěené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Mĺsto a způsob podání:
poštou nebo osobním doľuěením'na3odatelnu Úřadu rněstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky'
v zalepené obálce označené,, VÝBĚRovB ŘÍznľÍ e. oslzors " - neotvírat, s uvedenim adresy uchazeěe.

Adresa pľo podánĺ přih!ášky:
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu iVtariánské Hory a Hulváky
Přemyslovci 63,709 36 ostrava - Mariánské Hory

Vyhlašovatel si vyhrazuje pľávo výběľové ŕízení i bez uvedení důvodťl kdykoliv vjeho pľůběhu zrušit nębo
nevybľat żádnéhozájemce. Poskytnuté doklady pro výběrovéŕízeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnri po ukončení výběľového tizení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady sĺ<atovány.

Bližší infoľmace:
Ing.Tereza Mučková, t. ě.599 459 211, muckova@marianskehoľy.cz
Pavla Břenková, t. č,' 599 459 208, brenkova@marianskehory'cz

V ostravě dne: 29.01'20l8

Mgr Uhľová
tajemnice
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