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Statutární městoostrava ^_-- !-^^ - -^Z - -- -l^ l. Y ^ -^,
Městskýobvod MariánskéHorya Hulváky oznámení o vyhlášenĺstarostka Výběrového ŕízení

Staľostka obvodu vyhlašuje výběľové ŕízęní č,. 25l20I8 na obsazení pracovrrílro místa v ľámci Uřadu
městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky

vedoucí úřadu - tajemník Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Místo výkonu práce:
Statutáľní město ostrava, Úřad městskélro obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovcü 63 , 7 09 3 6 ostrava-Maľiánské Hory sňata dne: .........

petrâ
Předpoklady:
dle $ 4 a Ş 5 zákonać,.3l2l2002 Sb., o ťlřeclnícíclr ĺlzemníclr samospľávnýclr celků a o změně
něl<teľýclr zákonů, ve znění zťlkonač)' 46/Ż004 sb'

'l 
tprávnogÎl

Požadovaná kva]ifikace:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijnírn programu nebo vysokoškolské vzdělźní v bakalářském
studijním pľogľamu

Jiné poŽadavky:
. dobľá znalost a oĺ'ientace v zákoneclr:

- ě' IŻ8l2000 Sb., o obcích (obecní ziÍzeni), v platném znění,
- č).500/Ż004 Sb., o spľávním řízení (správní řád), v platnénl znění,
- č).3Ż0 /200l Sb', o finanění kontľole, v platrrém znění,
- ě.26212006 Sb', zákoník prĺace, v platném znění,
- é' 341lŻ0l7Sb., naÍízęnÍ vlády o platoţch poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

v platllém znč>ni,
- ě. 31212002 Sb., zákon o úřędnících ťlzęmních samospľávných celků a o změně některých zálĺonů,

v platném znění,
- znalost ozv ě. I4/20l3 Statut města ostravy v aktuálním znění,

o sclropnost ýmové pľĺrce a efektivnílro ŕízení pracovního kolęktivu, motivování jeho členťt,
o sclropnost konstľuktivní spolupráce s oľgány i:zęnní samosprávy,
o sclropnost samostatného rozhodovéll'li a řešerrí pľoblénrů,
o uźivání infornraěníclr technologií,
o peělivost a příjernné vystupování,
o zvláštní odborná způsobilost a osvědčenĺ o absolvovállí vzděltlvt';l'lí vedoucích ťlředníků a vedoucích

úřadů, výhodou.

PoŽadované doklady:
o pľofesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
. výpis z eviclęllce l{ejstříku tľestů ne starší než 3 nrěsíce,
o ověřená l<opie dol<ladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
o čestlré prohlášení a negativní lustračrrí osvěděení ve snrys|u Ş 1, 2 a 4 zćtkona

č,. 45lll991 Sb. (tzv. lustraění zákon) - nevzÍahuje sę na uclrazeče llaľozelré po 01.12.1971;
o vydání lustračního osvědčení požádá uclrazeě nepľodleně Ministeľstvo vnitľa ČR.

Předpokládaný nástup:
1.12.Ż018 nebo dolrodou
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dle zál<ona č,' 26ŻlŻ006 Sb., zákoník práce a v souladu s nařízením vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službáclr a správě, v platném
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Přihláška musí obsahovat:
o přesné výběrového řízení

a titul uchazeěeo jméno, příj
datum a natození uchazeěe
státní
místo

uchazeěe

36 Ostrava

pobytu uclrazeěe

Přilrláškou se

ěíslo průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o ciziho státního oběana
datum a uclrazeěe

samostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod.(e pollžít formulář dostupný ke stažení na interneto'ĺ'ých stľánkáclr městského obvodu

v sękci ,,Nabídka zaměstnání").

LhŮta pro přihlášky
do 09.11.2018 přihlášky doruěené po tomto datu nebudou do výběľovélro řízení zaţazeny'

Mĺsto a zp podání:
poštou nebo oso doruěením na podatelnu Úřadu městskélio obvodu Maľiánské Hory a Hulváky,
v zalepené ozĺač,ęné,, Výběrové řizeni ě. 2512018 " s uvedením adľesy uchazeěe.

Adresa pro í přih!ášky:
Úřad městského bvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přernyslovců 709 36 ostrava _ Mariánské Hoľy

Vyhlašovatel si právo výběľové,řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho pľůběhu zľušit nebo
nevybrat zá|emce

V ostľavě dne: 7.t0.2018
Bližší inform Pavla Břenková, t.ě' 599459208 bľęnkova@maľianskehory'cz

Ing. anáčková
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