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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznámen í o Vyh lášen ĺstarostka výběrového řizení

Starostka obvodu
vyhlašuje výběrové Íiz,łní č,' Il2018 na pracovní místo:

vedoucí úřadu - tajenrník Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Místo výkonu práce:
Statutáľní město ostralla' Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovc,1 63 , 7 09 3 6 ostľava-Marián ské Hory

Přemyslovců 63' 709 36 ostrirva
www.marianskehory,cz

sĺłľurÁn iĺ í N Ësĺo osTRAvA
Uřad méstského obvodu
Mariánské

vyvěšenadnel_.'._ĺ 9 .0ĺ- Îfl n

odbor vnitřních

čÍsĺo

6ňat€ dnëi

zâ 6právnostl Petra Katvaľová

Předpoklady:
dle $ 4 a Ş 5 zákona č.3lŻ12002 Sb.' o úřednícíclr ťlzemnícli samosprávnýclr celků ao změně
někteých zákonů, ve znění zákona č,' 46lŻ004 sb.

PoŽadovaná kvalifikalce:
vysokoškolské vzdělárrí v nragisterskérn studijníln pľogľamu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu

Jiné poŽadavky:
o dobrá znalost a oľir:ntace v zákonech:

- č. 1Ż8lŻ000 Sb', o obcích (obecní zŕízení), v p|atném znění,
- č).50012004 Sb', o spľávním řízení (správní řád), v platném znění,
- č,. 3Ż0 /2001 Sb., o finanění kontrole, v platrrém znění,
- ě.262ĺ2006 Sb., zákoník pľâce,v platném zněni,
- č,.341lŻ0l7Sb', naţízení vlády o platoqých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

v platném zněni,
- č. 31212002 Sb., zákon o úřednícíc|r územníclr samosprávných celků a o změně někteľých zákonŮ,

v platném znění,
- znalost ozv č,. 1412013 Statut města ostravy v aktuálrrím znění'

o schopnost týmové práce a ęfektivního řízení pracovního kolektivu, motivováníjeho ělenů,
o sclropnost l<onstľuktivní spolupráce s orgálry ,űzemni samosprávy'
o sclropnost samostatnélro rozhodovâni a řešęní pľoblémů,
o utívźní inforrnačníĺ:h technologií,
o peělivost a příjemn,ś vystupovállí,
o zvláštní odborná způsobilost a osvěděení o absolvování vzdé|ávání vędoucích úředníkri a vedoucích

úřadů, výhodou.

PoŽadované doklady:
o proĺ'esní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností'
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne staľší než 3 měsíce,
o ověřená kopie dokllrdu o nejvyšším dosaženémvzděláni,
o čęstné pľohlášení a negativní lustraění osvěděení ve smyslu $ 1, 2 a 4 zá"kona

č).451ĺ1991 Sb. (tzv' lustľační ztlkon) - nevztahuje se na uchazeče narozené po 0l.12.1971;
o vydálií lustraěního osvědčení pożâdâ uclrazeč neprodleně Ministerstvo vnitra ČR

o osobní dotazník.

Předpoktádaný nástup
0 r ,08.2018
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Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hutváky
starostka

Přemyslovců 63' 709 36 ostriava
www'marianskéhory.cz

oznámení o Vyhlášení
Výběrovéh o ŕízeni

Platové zařazeni;
12. platovâ třída dle zá"kona č,.26212006 Sb., zákoník práce a v souladu s nařízerrím vlády
č).34l12017 Sb., o platrrqých poměreclr zaměstnanců ve veřejných službáclr a správě, v platném
znění.

Přih láška musĺ obsahlovat:
o přesné označ,eni ţ'běrového řízení
. jmćno, příjmení a titul uchazečę
o datum a místo narclzení uclrazeče
o státní příslušnost uohazeěe
o místo ţrvalého pobytu uchazeěe
o číslo oběanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího státního občana
o datum a podpis uc|tazeěe

Přilrláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nalrľadit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod.(e možno pouŽ'ít fonĺulář dostupný ke stažení na inteľrretových stránkách městského obvodu
www.maľianskelroľy'c:i v sekci,,Nabídka zaměstnání").

Lhůta pro podání přihllášky :

do 10.05'2018 včetně, přihlášky doruěęné po tomto datu nebudou do výběrového řízení zaŕazeny.

Místo a zpúsob podání:
poštou nebo osobním doľučęním na podatelnu Úřadu městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky,
v zalepr:né obálce oznaěęné,, Výběrové řízeníč' 1t2o18 " s uvedením adľesy uchazeěe.

Adresa pro podání přiihlášky:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63,709 36 ostrava - Maľiánské Hory

Vyh|ašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízęníi bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zľušitnebo
nevybľat žádného zźýence'

Poskytnuté doklady prcl výběľovéřizeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukoněení
výběrového řizeni v kanceláři č. l3 v budově Uřadu městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky.
Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skartovány.

V ostravě dne: 17'04.2'0l 8
Bližší informace: Pavla Břenková, t.č).599459Ż08 brenkova@marianskelroĘĺ.cz

Jan
kého o

ffiffireľffiffi l l l
#P ţB## ţŞ & t a a a

MÂRlÁNsKÉ HoŘY
A HULVÁI(Y

Ing

2ĺ2


