MĚSTYS ŠKVOREC
Masarykovo nám. 122
250 83 Škvorec
IČ: 00240869

tel. 224 283 840, 602 672599
obecniurad@obecskvorec.cz
starosta@obecskvorec.cz

Veřejná výzva k přihlášení zájemců
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 312-2002 Sb. o úřednících samosprávních celků, v platném
znění, vyhlašuji veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pozici:
„Úředník – pro administrativní a sekretářské práce, pokladnu, podatelnu, spisovou a archivní
službu, agendu hřbitova“
místo výkonu práce
Škvorec
pracovní poměr
na dobu neurčitou
pracovní úvazek
20-40 hodin týdně
předpokládaný termín nástupu
říjen 2019
platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpoklady:
úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomické nebo právní zaměření
dle § 4 Zák. č. 312-2002 Sb.: státní občanství ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
− uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
− dobré komunikační a organizační schopnosti
− flexibilita, spolehlivost, samostatnost
− znalost cizího jazyka vítána
− praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti a matriční zkoušky vítány
− řidičský průkaz sk. B výhodou
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
− jméno, příjmení a titul zájemce,
− datum a místo narození zájemce,
− státní příslušnost zájemce,
− místo trvalého pobytu zájemce,
− číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
− datum a podpis zájemce, telefonický a e-mailový kontakt
K přihlášce se připojí tyto doklady:
− životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností,
− výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
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Místo a způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu Úřad městysu Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec (podací
razítko nejpozději s datem 27.9.2019)
- osobně do podatelny Úřadu městysu Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec nejpozději do
27. 9. 2019 do 12.00.
- obálka musí být označena „Veřejná výzva – úředník“

Ve Škvorci dne 9. 9. 2019

Ing. Martina Vodičková, v.r.
starostka městysu Škvorec
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