
Statutárnĺ město ostrava SoulěŽně zľgřotrÜrr nr htanchl
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

Oznámení

oznámení o nabídce volného pracovního místa

Tajemník úřadu oznamuje nabídku na obsazení pracovního místa

Druh práce
ľefeľent agendy přestupků, pracovní poměr na dobu uľěitou, zźstup za dobumateřské dovolené, řádnédovolené a rodičovské dovolené

Odbor
vnitřní spľávy a školství

Charakteristika práce

Místo výkonu práce
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, ostrava-Mariánské Hory.
Předpoktady pro vznik pracovního poměruo státní občan ČR
o morálněvyzráilâosobnost
o výborné právní vědomí
o bezúhonnost
o zdravotnízpůsobilost
o ovládání jednacího j azyka

PoŽadovaná kva!ifikace
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studţním pľogľamu nebo vyšší odboľné vzděténi.
Jiné poŽadavky pro vznlk pracovního poměruo všeobecný přehled o ustanoveních zátonri:

upky a ţízęni o nich, ve zněni pozdějších předpisti
, ve zněni pozdějších předpisů
zdějších předpisů
), ve znění pozdějších předpisů
latném znění

sazení, schopnost samostatné i ýmové pľáce
PD
on agendy přestupků - výhodou
u

Předpokládané datum vzniku pracovnĺho poměru
dohodou
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Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

oznámení

l0' platová třída dle zćtkona č'.26212006 Sb., zákoník pľáce, v platném znění,v souladu s nďízením vládyč)' 34l/20l7 Sb'' o platoţch poměrech zam8sman.ů ;. u.Ę''í; službách a správě, v platném znění.
Lhůta pro podání přih!ášky
09.09.2020 včetně

podánĺ přlhlášky
přihlášĘ doručené poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Maľiánské

.v 
zalepené obálce oznaěęné ,, Refeľent agendy přestupků " s uvedením adresy uchazeče

Adresa, na kterou se přihláška posílá
Statutáľní město ostľava
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 ostrava _ Mariánské Hory

K přih!ášce zájemce připojí
o životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odboľných znalostech a dovednostech
' výpis z evidence' Rejstříku trestů (oľiginál nebo ověřená kopie) ne starší než 3 měsíceo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláni

Bližší infoľmace:
Mgr' Kaľin Třaskošovrţ 

^t. i _5 
99 4 59 222,trąskosova@marianskehory. czPavla Břenkovtl, t. ě. 599 45g 2o8@

V ostravě dne: 24.08.2020

Platové zařazení

Bc. Kaľel
tajemník

Přemyslovců 63, 7o9 36 ostrava
www.marianskehory.cz

sňata dnâ:
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