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Statutárnĺ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
uřad městského oblvodu

oznámení o vyh!ášení
výběrového řízeni

t'řemyslovců 63' 709 36 ostrava
112 wwwmaľianskehory.cz

Staľostka obvodu vyhlašuje výběľové Ťizeníč,.2212018 na obsazení pľacovního místa v ľámci Úřadu
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Dľuh práce:
vedoucí odboľu hoĺ;podářsĘch činností

charakteľistika pľáce:
řídí, oľganizuje pľárci a odpovídá za celkovou činnost odboru, kteý zabezpečuje zejména plnění úkolri
na úseku:
- materiéúně technicĘch podmínek a nebytov'ých prostor pľo jednotlivé odbory úřadu,- ţpoěetní techniĘ,
- peľsonální agendy,
- otganizaěního zajištění činnosti zastupitelstva městského obvodu arady městského obvodu,- organizaěního :zajištění pruběhu voleb dle jednotlivych zátkonivě. pořádání ľeferenda,- kancelĺářetajenrníka
- PO aBOZP.

Mĺsto výkonu práce:
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ, Přemyslovců 63, ostľava - Maľiánské Hory

Předpoklady:
dle Ş 4 zëĺkona č,.3lŻlŻ002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zákonů,
ve znéni pozdějšíchL předpisů.

Požad<rvaná kvalil'ikace:
vysokoškolské vzdělétni v magisteľském studijním pľogramu nebo vysokoškolské vzdělźní v bakaliářském
studijním programu' zaměření veřejná správa nebo ekonomika qýhodou.

Jiné požadavky:
_ znalost zźlkona č,. 12812000 Sb.' o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zttkonač,.262/Ż006 Sb., zákoník prâce,ve zněnipozdějších předpisů,
- znalost zttkona ě. 3121200Ż Sb., o úřednících územních samospľávných celků a o zméně někteých

ztlkonű, v e znéĺi pozděj ších předpisů,
- znalost nařizeni vlády ě. 34Il20I7 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a spľávě,
- znalost ztlkonač).159ĺŻ006 Sb', o střetu záłjm:ů.,

- znalost právníclh předpisů vztahujících se kzab-ezpečení ěinností na úseku voleb (zákon o volbách
do zastupitelstev obcí, o volbách do Parlamentu ČR' o volbách do zastupitelstev krajů, o volbách do EP,
o volbě pľezide-nta)'

- znalost ozv č,.I4/Ż0I3 Statut města ostravy v aktuálním znění,,
- organizační, řídící a komunikativní schopnosti,_ vysoké pracovní nasazeni, schopnost samostatné i Ęýmové prtĺce,
- užívźtníinfoľmaěních technologií,
- ovládání jednacího jazyka- češtiny, sţlistické dovednosti,
- pľaxe ve veřejné spľávě aÍidici funkci vitźtna.

l'ožadované doklady:
- pľo-Fesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
- vypis z evidence Rejstříku tľestů ne staľší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzdělźni,
- ověřená kopie osvědčení vydaného MV podle Ş 4 oďst.I.zźkonač,.45I/I991 Sb., v platném zněni,
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nevztahuje se na uchazeěe narozęné po 0LIŻ.797l,
ěestné pľohlášení podle $ 4 odst. 3 zźtkonaě.451ĺI99I Sb., vplatnémzněni, nevztahuje se nauchazeěe
na'rozené po 01 .12.197 I,
osobní dotazník.

Před pok!ádaný niistup :

ihned po ukončení qýběrového řízení nebo dohodou'

Platové zařazeni;
1 1. plaÍová třída dle zttkona č).26ŻlŻ006 Sb., zákoník práce, v platném znéni, v souladu s nďízením vlády
č).34Il20I7 Sb., o platoqých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni.

Přih !átška musí otlsahovat:
- přesné oznaéęĺli ţběrového Íizeni,
- jméno, příjmerlí a titul uchazeče,
- datum a místo natození uchazeěe,
- státní příslušnclst uchazeěe,
- místo trvalého pobyţu uchazeěe,
- ěíslo oběanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobýu, jde-li o cizího státního oběana,
- datum a podpiĺi uchazeěe.
Přihláškou se rozu-mí samostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod. (e možno použít foľmulář dostupný ke stažení na inteľnetoých stránkách městského obvodu
www.ĺnaľianskeho' ry'aZ v sekci,,Voln tĺ místa").

Lhůta pro podání přihlášky:
10.10.2018 věetně, přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do qýběľovélloÍizeni zařazeny.

Místo a způsob pĺrdánĺ:
poštou nebo osobním doruěením na podatelnu Úradu městského obvodu Maľiánské Hory a Hulviáky,
v zalepené obálce oznaěené,, VÝBĚROVÉ Řĺzeľĺ ć,.22t2o18 " - neotvírat, s uvedením adľesy uchazeče.

Adresa pro podánlí přihlášky:
Statutáľní město olstrava
Úřad nrěstského ot'vodu Mariánské Hory a HulváĘ
Přemyslovctl 63,7a9 36 ostľava _ Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ýběrové Íízenii bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho pruběhu zľušit nebo
nevybľat žádného z:źţemce.
PosĘrtnuté doklad;ĺ pro ýběrovéţízeni je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení ýběrového
řízeĺi v budově [Iřadu městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ. Po uplynuti této lhrity budou
nevyzvednuté dokl ady skaľtovány.

Bližší infoľmace:
Pavla l]řenkovtt, t. ě. 599 459 207 , bľenkova@marianskehory.cz
V ostravě dĺe: Ż4.,09'2018
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