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Statutární městoostrava ^*, I J f ..v .
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky oznámen í o vyh lášen í
úřad městského obvĺrdu výběrového řízení

Tajemnicĺl úřadu
vyhlašuje vyběrové Íízení č,. 18/2018 na obsazení pľacovního místa v rámci Úľadu městského obvodu
Mariánské Hory a HulváĘ.
Druh práce:
vedoucí odboru

odbor úiladu:
školství, kultury a volnoěasových aktivit

charakteristika prár;e:
zajištţe a koordinuie chod odboru školství, kultury a volnočasoých aktivit a odpovídâ za jeho činnost,
zpracovâvá a předkládá materiáiy pľo RMob, ZMob, plní úkoly v rozsahu stanovém rozhodrlrrtím RMob,
zMob, sestavuje návrh rozpoětu Mob za odbor, disponuje s ľozpoětovými prostředky odboru a sleduje jejich
čeľpání

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Maľiánské Hory.

Předpoklady:
o státní občan čR nebo cizí stźúni oběan, kteý máv ČR trvalý pobyt,
o dosažení věku 18 let,
. způsobilost k právním úkonům,
o bezúhonnost,
o zdravotnízpůsobilost,
. ovládání jednacího j aryka'

Požadovaná kvalifikace:
vysokoškolské vzđěláni v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělźní v bakalářském
studijním programu pedagogického směru výhodou, zkouška zv!áštníodborné způsobilosti v'ýhodou

Jiné požadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

_ č,.12812000 Sb., o obcích (obecní zŕizeni), ve znění pozdějších předpisů,
_ ě.Ż6Ż/Ż006 Sb., zćtkoníkprâce,ve znění pozdějších předpisů,
_ č).500/2004 Sb., správní řád, v platnémzněni
- č. 3IŻl200Ż Sb., o úřednících úzęmních samosprávných celků a o změně někteých zákonů, ve znění

pozdějších př'edpisů,
_ č,. Ż5012000 sb., o ľozpoětových pravidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů,_ ě. 561/2004 Sb., o předškolnim, zźlkladním, středním, vyšším odboľném a jiném vzdělźtvźní(školsĘ

zâkon), vę znění pozdějších předpisů,

- č,. l3712006 Sb., o veřejných zaktnkâch, ve znění pozdějších předpisů'_ č).56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někteých zákonů,_ ě.24712014 Sb., o poskýování služby péěe o dítě v dětské skupině a o změně někteých zźlkonű,_ o'Zv ě. I4lŻ0I3 Statut města ostravy v aktuálním zněni,
. organizační řídící a komunikativní schopnosti,
o ľozhoĺlnost, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazeni, schopnost samostatné i Ęýmové práce,
o uźivëtni infoľmačních technologií,
o ovládání jednacího j azyka_ ěeštiny, sţlistické dovednosti'
. praxe ve veřejné spľávě ařídíci funkci vitźna. OSTRAVA!!!

MARIÁNSKÉ HoRY
A HULVÁKY

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz'U2
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Statutárnlí město osĺ:rava
MěstskýobvodMaľiánskéHoryaHulváky Oznámení o vyh!ášení
úřad měĺ;tského obvodu výběľovéńo řizeni
Požadované doklady:
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,o ýpis z ęvidencĺl Rejstříku tľestu ne staľší než 3 měsícę - originál nebo ověřená kopie, cizi stáńni

příslušník obdobný doklad,
o ověřęná kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,o osobní dotazník.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru;
Ihned po ukoněení ýběľového řízení nebo dohodou.

Platové zaŕazení=
1 1. platová třída dlę zźtkona ě.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zněni,v souladu s nařízením vlády
ě.34Iĺ2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a spľávě, v platném znění.

Přih!áška musí obsahovat:
o přesné označ,eníýběľového tízeni,
o jméno, přţmení ir titul uchazeěe,
o datunr a místo narození uchazeěe,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo trvalého pobytu uchazeče,
o číslo oběanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního oběana,o datum a podpis uchazeěe'

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod. (e možno p<>uźít formulář dostupný ke stažení na inteľnetó,.1ĺcľ' stľánŕách městského obvodu
www. maľianskehory. cz v sekci,,Vo lná mísla;,;.

Lhůta pro podání přih!ášky:
05'09.2018 věetně, přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do ýběrovéhoŕizenízařazeny.

Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doruěením'ĺlapodatelnu Úřadu městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce označené,, vŕBĚRovÉ ŘÍzrľÍ ľ. rglzorg " - neotvírat, s uvedenim adresy ucha"eče.

Adresa pro podání přihlášky:
Statutární město ostrirva
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovctl 63, 7 09 3 6 ostľava -- Mariánské Hory

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo qýběrové řizení i bez uvedení drivodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat žádného zźĄemce. Poskytnuté doktady pro výběľovéÍízeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukoněení ţběľového Íízení. Po uplynutí této lhůţ budou nevyzvednuté doklady sĹaftovány.

Bližší infoľmace:
Pavla Břenkovźl,t. ě,. |>99 459 208, brenkova@marianskehory.cz
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