Statutární město Brno – Úřad městské části Brno – Nový Lískovec

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 č. 03/19
Tajemník Úřadu městské části Brno – Nový Lískovec vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení

na funkční místo  úředníka/úřednice na dobu neurčitou
 
referent odboru stavebního a všeobecného
(výkon stavebního úřadu)


Místo výkonu práce:  ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
Termín nástupu:        možný ihned nebo dle domluvy

Charakteristika pozice: 
výkon působnosti obecného stavebního úřadu I. stupně na území městské části 

Bližší informace o druhu práce:  Ing. Tokošová, tel. 547 428 924, 720 413 072

Platové podmínky: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platová třída 10 – platový tarif od 19 760,- + příplatky dle nařízení vlády).

V rámci pracovního poměru nabízíme následující benefity:
	5 týdnů dovolené
	stravenky
	příspěvek na ošatné, dovolenou nebo penzijní připojištění
	3 dny indispozičního volna (sick days)
	pružná pracovní doba


Kvalifikační předpoklady a požadavky:
	 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního nebo architektonického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví 

	orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti 
	znalost práce na PC – Word, Internet
	velmi dobrá znalost českého jazyka 
	organizační a komunikační schopnosti
	vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost 
	ochota se dále vzdělávat


Dále výhodou:
	zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (povinnost složit zkoušku v termínu do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru),
praxe v dané oblasti




Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
	státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, 

věk minimálně 18 let, 
	způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, 
ovládání jednacího jazyka. 
  
Náležitosti písemné přihlášky: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení a název výběrového řízení.  

K přihlášce je nutné připojit doklady: 
	strukturovaný životopis, 

výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 


Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete či předejte v uzavřené obálce označené „výběrové řízení referent OSV“ do 17,00 hod dne 30.9.2019 (včetně) 
na adresu:    Úřad městské části Brno – Nový Lískovec, Oblá 75 a, 634 00 Brno 
  
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
  

Oznámení vyvěšeno dne: 9.9.2019 




