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Statutární město ostrava
Městský obvod Mar!ánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

oznámení o Vyhlášení
výběrového řizeni

Ţaje1nik úřadu vyhlašuje výběrové řízęní ě. tg/z)Ig na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Druh pľáce:
technický pľacovník, pověřený vedením úseku VPP

odbor úřadu:
místního hospodářsťví

Charakteristika práce:

dľobné opravy' zabezpeěuje agendu obęcně pľospěšný

Místo výkonu práce:
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky

Předpoklady:
o státníoběan ČR nębo cizí sttúní oběan, kteý má v ČR trvalý pobyto dosažení věku l8 let
. způsobilost k právním úkonům
o bezúhonnost
o zdľavotnízpůsobilost
. ovládání jednacího j azyka

Požadovaná kvalifikace:
vyšší odboľné vzdělání nebo střednivzděltní s matuľitní zkouškou

Jiné poŽadavky:
o všeobecný přelrled o ustanoveních zákonů:

č). l28lŻ000 Sb., o obcích (obecní zţízeni),ve znění pozdějších předpisů,
ozv č,. 14/2013 Statut města ostravy v aktuálním znění,

komun ikačn í a or ganizační schopnosti,
rozhodnost, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazení, schopnost samostatné i ýmové prtrce,
użiv źlní infoľmaěních technologií,
řidiěský průkaz sk. B.

Požadované doklady:
o pľofesní Životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností

' výpis z evidence Rejstříku tľestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, cizí stâtni
příslušník obdobný doklad

o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosažęném vzdělání

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru
ihned po ukončení výběrového řízení nebo dohodou
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Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
wwwmarianskehory.cz

ľ{AŘlÁNsxÉ ľonv
A l.lULvÁt(Y1t2



Statutárn í město ostrava oznámení o Vyhlášení
výběrového ŕizeni

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

tajemník

Přemyslovců 63, 709 36 ostrava
wwwmarianskehory,cz

Platové zaŕazení:
9' platová třída dle zźtkona č,.26Ż/2006 Sb., zákoník prtĺce, v platném zněrli,v souladu s nařízením vlády
č)' 34112017 Sb., o platoých poměľech zaměstnancťl_ve veřejných službácń a spľávě, v platném zněni

Přlhláška musí obsahovat:
r přesné oznaěeni qýběrového řízení
o jméno, přijmení a titul uchazeěe
o datum a místo narození' uchazeče
o státní příslušnost uchazeěe
o místo trvalého pobytu uchazeče
o číslo oběanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde_li o cizílro státního občanao datum a podpis uchazeěe

V ostravě dne: 04.l l.Ż0l9

Bc. Karel Vyvéšcnadn.:' L -11-

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, n9Ęe ji nahľadit údaji uvedenými v životopise (e možno použít
f9ryu|áĺ dostupný ke staŽení na inteľnetoqých siľánkách městsi<ého obvódu *ww.maiiansřehory.c, v sekci
,,Volná místa").

Lhůta pro podánĺ přihlášky:
Ż0.1LŻ0l9 věetně, přihlášky doľuěené po tomto datu nebudou do výběľového řízení zařazeny

Místo a zprisob podání:
poštou nębo osobním.doľučenímJľ^Ę9.qaţ9]nu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky'
v zalepené obálcę označené 

', 
VÝBERovÉ ŘÍznľÍĺ.lglzotg _ neotvírat,,, s uvedením adreśy uchazeče

Adľesa pro podání přih!ášky:
Statutáľní město ostľava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovcű 63,709 36 ostrava _ Maľiánské Hory

Vyhlašovatel si vyhrazuje pľávo ţběľové ŕizęní l bez uvedęní důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo
nevybratžátdného zt|emce. Poskýnuté doklady pľo výběrovéŕizenije nutňo si osoĚně vyzvednout do deseti
dnů po ukoněení ýběrového ŕízęní. Po uplynutí této lhůţ budou nevyzvednuté doklady sŘaľtovány.

Bližší infoľmace:
Ing' Jana Kuěová, t. č). 599 459 2l4, kucova@maľianskehory.cz
Pavla Břenk ov tl, t. č,. 599 459 208, brenkova@maľianskehory.cz
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