Starosta obce Ostopovice
vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ
na obsazení pozice

referent/ka obecního úřadu
Předpokládaný nástup: duben 2020
Název územního samosprávného celku: Obec Ostopovice
Druh práce: referent obecního úřadu
Místo výkonu práce: Ostopovice
Pracovní úvazek: 0,5
Platová třída: 11
Předpoklady pro vznik pracovního poměru (ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)






fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má trvalý pobyt v České republice
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační předpoklady a požadavky:










vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru
dobrá znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 265/2013 Sb., o katastru nemovitostí
všeobecný přehled v oblasti veřejné správy
profesionální vystupování
pečlivost
uživatelská znalost PC (Word, Excel)
uživatelská znalost ASPI
řidičský průkaz skupiny B
výhodou praxe ve veřejné správě

Náplň práce:





zpracovávání návrhů právních předpisů obce
příprava převodu majetku do vlastnictví obce
příprava kupních, darovacích, směnných a nájemních smluv
metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru územní samosprávy



komplexní právní činnost v oblasti dispozic s majetkem obce

Náležitosti přihlášky:
•
•
•
•
•
•
•

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
telefonní číslo a e-mail zájemce
datum a podpis zájemce

Výčet doklady, které zájemce k přihlášce připojí:
•
•

•

vlastní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:
Do 30. března 2020 do 12:00 hodin.
Způsob podání přihlášky:
Písemně v zalepené obálce označené: „Veřejná výzva – referent/ka obecního úřadu – NEOTEVÍRAT“
Míst podání přihlášky:
Obecní úřad Ostopovice
U Kaple 260/5
664 49 Ostopovice
Kontaktní osoba: starosta MgA. Jan Symon, tel. 606 782 982, e-mail: starosta@ostopovice.cz
Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.ostopovice.cz v sekci
Obec/Ochrana osobních údajů
Vyzyvatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených zájemců.
V Ostopovicích dne 12. března 2020

Vyvěšeno:

_____________

Sejmuto:

_____________

