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i"3:llil'Jli:ľ'Î:li?lxké Hory a Hutváky oznámení o vyhlášení
úřad městského obvodu výběrového ŕizení

Tajemnice úřadu
vyhlašuje ţběľové ŕizęl'i č,. O3l2ol8 na obsazení pracovního místa v rámci Úradu městského obvodu
Maľiánské Hory a Hulváky' şĺłĺurÁnruĺ

Uřad městs
MESTO OS]'RAVA
kého obvodu

Mariánské
Druh práce
referent agendy místního hospodářstvĺ

odbor úřadu
místního hospodářsťví

17 -01- 20'.9

Chaľakteristika práce za správnost; Petľa Kalvarová

plrrí úkoly podle Ş80 zttkona ě' l85/200l Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vydtlvání
stanovisęk k provozovánii' zaţizęni ke sběru nebo výkupu odpadů, zajišťuje organizaci sběľu a likvidaci
velkoobjemoţch odpadťr pro oběany, plní úkoly dle zákona č,. 246l|992 Sb., na ochranu zviŕat, zajišťuje
agendu sociálních pohřbů a provozu veřejného WC, zajišťuje veškerou koľespondenci odboru MH (kompletní
vedení podacího deníku)' připravuje mateľiály do rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu.

Místo výkonu práce
Uřad městského obvodu Itlariánské Hory a HulváĘ, Přemyslovců 63, ostrava - Maľiánské Hory.

Předpoklady
dle $ 4 zźlkona č).3lŻlŻ00'.z Sb., o úřędnících územních samospľávných celků a o změně někteých ztĺkonů,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvalifikace
vyšší odbornévzdě|tní nebo střednívzdě|áni s maturitní zkouškou.

Jiné poŽadavky
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- ě.246ĺ1992 Sb., na ochranu zviţat proti ýrâní,
- č,' 500lŻ004 Sb', spľávní řád, v platrrém znění,
- č,.l8512001 Sb', cl odpadech,
- č). 12812000 Sb., c' obcích (obecní zÍizení), ve zněni pozdějších předpisů,
- ozv č).14lŻ013 Sitatut města ostravy v aktuálním zněni.

o ľozhodnost, spolęhlivĺlst, vysoké pracovní nasazeni, schopnost samostatné iýmové prâce,
o utívźni informaěních technologií'
. praxę ve veřejné sprálzě vittna,
o zkouška zvltštní odborné způsobilosti - qýhodou'
o řidiěský prťskaz sk. B - výhodou.

Požadované doklady
o profesní životopis se z:aměřením na popis vykonávaných ěinností'
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce-originál nebo ověřęná kopie, cizí stćúni příslušník

obdobný doklad,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaŽenémvzdělání,
o osobní dotazník.
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číslo

vyvěšena

sňâta dno:

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.mariarłskehory.cz



Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz

oznâmení o Vyhlášenĺ
výběrového ŕizeni

PředpokIádané datum vzniku pracovního poměru
ihned po ukončení ýběrového řízení nebo dohodou.

Platové zařazeni
9 ' p|atovâ třída dle zákonĺr č,. Ż6ŻlŻ006 Sb.' zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
č).39912017 Sb., kteým se mění nařízeni vlády ě. 222lŻ010 Sb., o katalogu pľací ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějšĺích předpisů'

Přihláška musĺ obsahovat
o přesné oznaěení ýběľového ţízeni,
o jméno' příjmení a titul uchazeče,
o datum a místo narozeni uchazeěe,
o státní příslušnost uchĺzeěe,
o místo trvalého pobytu uchazeče,
o ěíslo oběanského průliazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o ciziho státního oběana,
o datum a podpis uchazeěe.

Přihláškou sę ľozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými vŽivotopise, osobním dotazníku,
apod' (e moŽno pouźit formulář dostupný ke stažení na inteľnetoých stľánkách městského obvodu
www.marianskehory.cz v' sekci,,Volná místa").

Lhůta pro podání přihtáiśky
02'02.2018 včetně' přihláiĺĘ doručené po tomto datu nebudou do qýběľového řízeni zaţazeny.

Mĺsto a způsob podání
poštou nebo osobním doručęním na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálcę označ,etlé,, VýBĚROVÉ Řízeruĺč. o3/2o18 " - nęotvíľat, s uvedením adresy uchazečę.

Adresa pro podání přihliišky
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu lVtariánské Hory a Hulváky
Přemyslovcil 63,709 36 Ostrava _ Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhľazujel právo výběrové ţizęni i bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat żádného zź|emc<>.

Poskytnuté doklady pro v.iběrovéŕizeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukoněení
výběľového řízení Po uply'nutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skartovány.

V ostravě dne: 17'01 .20l 13

Bližší infoľmacę:
Ing. Jana Kuěová, t' ě. 599 459 2|4, kucova@marianskehory.cz
Pavla t. č. 599 59 208, brenkova@marianskehory.cz
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