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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

oznámení o Vyhlášenĺ
výběrového ţizení

Tajemnlce úiÍadu
vyhlašuje ýběľovéřízen;Ĺ ě. 4lŻ018 na obsazení pľacovního místa v ľámci Uřadu městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky

Druh práce:
vedoucí odboľu hospodářsl.:ýclr ěinností
Gharakteristika práce:

řídí, organizuje prâci a odpovídá za celkovou činnost odboru, kteý zabezpeěuje zejména plnění úkolů
na úseku:

mateľiálně technicĘch podmínek a nebytovýclr prostoľ pro jednotlivé odbory úřadu,
výpočletnítechniĘ,
sĺłĺuľÁRruÍ lvl Ěsľo osTRA!
perso-nální agendy,
Úřacl městského obvodu
oľganizačníhozajištění ěinnosti zastupitelstva městského obvodu arady městského obvodu, Mariánské Hory a ĺJuţvák'
âdbor Vnitřních
organizaěního zajištění průběhu voleb dle jednotlivých zźlkonű vč. pořádání referenda,
ëí6lo
kanceláře tajemnice'

PO aBOZP,
školstvĺ, mládetę, tělolýchovy a kultury'

vwěšena dne:

25-

1-20:8

sňata dne:

Místo výlĺonu práce:
Uřad městského obvodu Mllľiánské Hory a HulváĘ, Přemy
Předpoklady:
dle $ 4 zćĺkona ě. 3l2l200'|. Sb.' o úřednícíchúzemních sa
ve znění pozdějších předpislů.
Požadovaná kva!ifikace :
vysokoškolské vzdělźni v bakalářském studijním pľogľamu nebo vyššíodborné vzdě|âní, zaměÍeníveřejná
spľáva nebo ekonomika výhodou.

Jiné poŽadavky:

-

znaloĺ;t ztlkona ě. l28lŻ000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů'
znaloĺ;t zttkona č,. Ż6212006 Sb., zákoník prtrce, ve zněni pozdějšíchpředpisů,
znaloslt zźtkona č,. 312,|200Ż Sb', o úřednícíchúzemníchsamospľávnýclr celků a
ztlkonű, ve znění pozdě.jších předpisů,

o změně někteých

-

znalost nařízęni vlády č. 34112017 Sb., o platoýclr poměreclr zaměstnanců ve veřejných sluŽbách

_
-

a sprá'vě,
znalost zttkona č,. 159/Ż006 Sb., o střetu zt|mů,

-

znalost ztlkona o předškolním, základním, středním, vyššímodboľnéma jiném vzdělćtvźlní(školský
zálkon),

znalost právních předpisů vztahujícíchse kzabezpeěení ěinností na úseku voleb (zźlkon o volbách
do zastupitelstev obcí, o volbách do Parlamentu ČR, o volbách do zastupitelstev kľajů,o volbách do EP,
o volbě pľezidenta),
znalost ozv č,,14ĺŻ013Statut města ostravy v aktuálním zněĺi,
organizaění, řídícía kornunikativní schopnosti,
vysokĺ! pľacovní nasazení, sclropnost samostatné i ýmové práce,
uŽivźníinformaěních technologií,
ovládání jednacího jazyka_ češtiny,sţlistické dovednosti,
pľaxe 've veřejné spľávě a řídíci funkci víttna.
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Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
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www.marianskehory,cz
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oznámení o Vyhlášení
- --,-l^ x -^- -.!.l^ ^ YZ- ^ -.
výběrového ŕízeni

PoŽadorĺané doklady:
profesní životopis se zaměřením na po is vykonávaných činrrostí,
výpis z evidence Rejstříku tľestůne staľšínež 3 měsíce,
ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženémvzděltĺli,
ověřená kopie osvědtĺení vydaného MV podle Ş4 odst.l .ztlkona č,' 45111991 Sb'' v platném znéní,
nevztahuje se na uchaz:eče narozené po 01.12.1971,
- ěestné prohlášení podle $ 4 odst. 3 zâkona č,. 45lll99l Sb., v platném znění, nevztalruje se na uchazeěe
naľozené po 0I.l2.I91 I,
- osobní dotazník.

-

Předpokládaný nástup:
ihned po ukončeníýběrol'ého řízení nebo dohodou.

'
] ,:

'

Platové zaŕazeni:
l'0. platórltitrídadlezá,kon'zč,.262/2006 Sb., zákoník prâce,v platném znění,v souladu s nařízením vlády
.č,:341/20|7 Sb', o platov'ýĺ:h poměrech zaměstnanců ve veřejných službáclr a správě, v platném znéní.

Přihláška musí obsahovatt
přesné ovnaóeni ţběrového ŕizení,

-

jméno, příjmení a titul uchazeče,

státní příslušnost uchaileče,
- místcl trvalého pobytu uchazeěe,
- čísloobčanskéhoprůkazu nebo číslodokladu o povolení k pobytu,jde-Ii o cizího státního oběana,
- daturn a podpis uchazeće.
Přihláškou se ľozumí samclstatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod' fie možno poutit formulář dostupný ke stažení na inteľnetoých stľánkách městského obvodu

www.maľianskehory,cz v sekci ,,Volná místa")'

Lhůta pro podání přihlášky:
09.02.Ż018 včetně, přihlášlly doručenépo tomto datu nebudou do ýběrového ţízenizařazeny
Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doruěením na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěent>,, VýBĚROVÉŘízeruí č,.4I2o18 " - neotvíľat, s uvedením adľesy uchazeče.

Adresa pro podání přihlátĺky:
Statutráľni město ostľava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovctt 63,'1 09 3 6 ostrava _ Mariánské Hory'

Vyhlašovatel si vyhľazuje právo výběrové ŕízenii bez uvedení důvodůkdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat :Źádného zź|emce.
Poskýnuĺ.édoklady pro výlrěľovéţizenije nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončenívyběrového
Íízenív budově Uřadu rnrěstského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ. Po uplynutí této lhůty budou
nevyzved'nuté doklady skaľtovány'
B1ižšíinformace:
Pavla Břenková, t. č).599 4:j9 208, brenkova@marianskehory.cz
V ostravě dne: 25.01
18

Mgr. Pavla
tajemnice
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