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Statutární městoostrava .ł, ' Z , . ..v ,
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky oznámen í o Vyh lášenĺ
Úřad městského obvodu výběrového řizeni

Starostka obvodu vyhlašuje výběrové ţízęni č,.20l20I8 na obsazení pracovnílro místa v rámci Úřadu městského
obvodu Maľiánské Hory a Hulváky.

Druh práce:
ľeferent agendy financování

Počet míst: 2

Chaľakteristika pľáce:
vedení riěetnictví o všech příjmech a výdajich, návrh ucelených ěástí rozpočtu, kontro1a rozpočtu, příprava
rozpočtoţclr opatření, vedení úěetlrictví o stavu a polrybu majetku, vyhotovení, ęvidencô a zpiacování
objednávek a smluv v návaznosti na likvidaci faktur, ęvidence a kontrola analýických űěttl, zpracováni
požadavků na dotace účelově vtnaných finančních prostředků a jejich vyúčtování, zpracovźni dokladové
a ţzické invęntarizace, příprava návrhu ľozpočtu'

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

Předpoklady:
státní oběan ČR nebo cizi stźúnioběan, kteý má v ČR tľvalý pobyt,

sTATUTÁR N ĺ M ĚsTo osTRAVA
Uřad městského obvoduo dosažení věku 18 let,

o zprjsobilost k pľávnírn úkonům,
o bezúlronnost,
o zdravotnízpůsobilost,
o ovládáníjednacíhojazyka.

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.maľia nskehory'cz
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PoŽadovaná kvalifikace
vyšší odboľnévzdělźní nebo střednivzděltní s matuľitní zkouškou ękonomického směru výhodou.

Jiné poŽadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

_ ozv ě.l4/Ż0I3 Statut města ostravy v aktuálním zněni,
o komunikaění a organizaěni schopnosti,
o ľozhodnost, spolelrlivost, vysoké pracovní nasazeni, sclropnost samostatné i ýmové prace,
o užívźni informaěních technologií, znalost aplikace Ginis qýhodou'
. pľaxe ve veřojné spľávě vítźna'

Požadované doklady:
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
o výpis z evidence Rejstříku trestů ne staľší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, cizi stéúní

příslušník obdobný doklad,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzđělźní,
o osobní dotazník.

- č).12812000 Sb., o
_ ě'250/2000 Sb., o gh předpisů,_ č'.563/199l Sb., o

- č).32012001 Sb', o ů_ ě.235lŻ004 Sb., o

- Vyhláška Minister
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PřemyslovcŮ 63, 36 Ostrava

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru
ihned po ýběľového Íizeni, případně dohodou.

Platové
9. platová třída zźtkonač,.26212006 Sb., zákoník práce, v platném znéní,v souladu s nařízením vlády
č,.341l20l7 sb., o platoqých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přihláška musí

o datum a narozeni uchazeče,

Statutární Ostrava
Městský obvod
úřad městského

o přesné
o jméno,

. státní
o místo

Mariánské Hory a Hulváky

ţběrového ŕízení,
a titul uchazeěe,

uchazeěe,
pobyu uchazeěe,

bvodu Mariánské Hory a Hulváky

oznámení o Vyhlášení
výběrového ŕizeni

ffiŞŢffi !!!
MARIÁNSKÉ HoRY
A HuLvÁtry

r číslo průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobyu, jde-li o cizího státního občana,
o datum a uchazeče.

Přihláškou se samostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v Životopise, osobním dotazníku,
apod. (je poutít formulář dostupný ke stažení na internetoqých stránkách městského obvodu
www v sekci ,,Volná místa").

Lhůta pro podá přihlášky:
přihlášky doručené po tomto datu nebudou do lýběľového ŕizeni zařazeny.01.10.2018

Místo a způsob podánĺ:
poštou nebo oso Hul váky
v zalepené adresy uchazeče

Adresa pro í přihlášky
Stafutární město
Úřad městského
Přemyslovců 709 36 ostrava - Mariánské Hory

Vyhlašovatel si právo qýběrové řízeni i bez uvedení důvodri kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat zźţemce. Poskýnuté doklady pro ýběrovétízęnije nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po qýběrového ŕizeni. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaľtovány

Bližší informace
Ing. Jarmila t. č,. 599 459 Ż24, ivankova@marianskehory.cz
Ing. Lukáš t' č,. 599 459 Ż59, lesnak@marianskehory.cz
Pavla Břenková, č). 599 459 208, brenkova@maľianskehory.cz

V Ostravě dne: .Ża18

Ing. arch. Liana
staľostka obvodu


