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Městský obvod Mariánské Hory a lulváky oznámení o vyh!ášení
úřad městského obvodu výběrového ŕizeni

Ţaje1nlk úřadu vyhlašuje výběrovéŕizeníč,.17l2o2o na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městskéhoobvodu Maľiánské Hory a Hulváky

Druh práce
Investiění referent

Gharakteristika práce
Zajišťuje přípravu investiěních akcí a projektovo
veřejných zakâzek. Podílí se na přípravě smluv neb

přípravě odboľných podkladů k mateľiálům pľo rad
přípravu, rea|izaci a monitoľing dotačních pľojektů'

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

Předpok!ady
Dle Ş 4 zźtkona č)' 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zátkonű,ve znění pozdějších předpisti.

Požadovaná kval|fikace
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním pľogramu nebo vyšší odboľn é vzdě|źní, stavební směľvýhodou'

Jiné poŽadavky
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

' ě.128/2000 Sb., o obcích (obecní zţizeni),ve znění pozdějších předpisů,- ě' 312/2002 Sb., o úřednících územních samospľavń1icn óeků ä o změně někteých zźlkonű,ve zněnípozdějších předpisů,

h rozpočtti' ve zněni pozdějších předpisů,
předpisů,

pří práci, ve zněni pozdějších předpisů,
platném zněni,,

r rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazeni,schopnost samostatné i ýmové prtrce,o użívtníinfoľmaěních technologií,
. praxe v investiění ţstavbě vitâna,
o řidičský pľůkaz sk. B, výhodou.

PoŽadované doklady

' pľofesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,o výpis z evidence Rejstříku tľestů ne staľší než 3 měsíce_originál nebo ověřená kopie, cizi stáúnípříslušník
obdobný doklad,

o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaŽenémvzděltni.
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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

Předpokládané datum vzniku pracovnĺho poměru:
Ihned po ukoněení ţběrového řízení nebo dohodou.

Platové zaŕazení
l0' platová třída dle zâkona č). 262/2006 Sb.,. zákoník prâce,v platném zněni,v souladu s nařízením vládyč)' 34ll20l7 Sb', o platoţch poměrech zaměstnan",i u. u"ľ";n}.ľ' službách a spľávě, v platném zněni.

Bližší infoľmace
Ing. Jana Kuěová, t. č,.599 459 23o,kucova@marianskehory.cz
Pavla Břenk ov â, t' č). 599 459 2O8, brenkova@marianskehofu 'cz'

V ostľavě dne: 25.08.Ż020

Přihláška musí obsahovat
o přesné označ,ení ýběrového řízení,
o jméno, příjmení a titul uchazeěę,
r datum a místo narozeni uchazeče,
. státní příslušnost uchazeěe,
o místo tľvalého pobytu uchazeče,o číslo oběanského prrikazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu' jde li o cizího státního oběana,o datum a podpis uchazeče.

ji nahĺadit údaji.uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
ke stažení na internetoqých stránkách městského obvodu

Lhůta pro podání přihlášky
l1'09'2020 včetně, přihlášĘ doručené po tomto datu nebudou do qýběľového řízení zaŤazeny.

Místo a způsob podání
poštou nebo osobním doľuěenjm na podatehu Úřadu městského obvodu Maľianské Hory a Hulváky,v zalepené obálce označené ,, yýgĚnoÝÉ Řízeruĺ č),17t2o2o. " _ nęotvíľat, s uvedením adresy uchazeče.

Adresa pro podánĺ přihlášky
Statutární město ostľava
Uřad městského obvodu Maľiánské Hory a HulváĘ
Přemyslovctt 63,709 36 ostľava _ Mariânské Hory.

i ibęz uvedení důvodů kdykoliv v jeho pruběhu zľušit nebo
pro qýběľovéřizeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
éto lhůţ budou nevyzvednuté doklady skaľtovány.

Statutární město ostrava

Bc. Karel
tajemník

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
wwwmarianskehory.cz

Oznâmení o vyhlášení
výběrového řizeni
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