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Věc: Oznámení o vyhlášeni výběrového řízení _ veřejná ýzva
dle $ 7 zákona č. 312/2002 sb.' o úřednících samosprávných celků, v platném znění

Tajemník Měslského úřatlu v TepIé vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa : 2.10,26 - referent všeobecné

Druh práce :
. organizačně-t€chnické zabezpečení voleb a referend, zajišťování ag€ndy Státní volebni

komise' příprava materiálů pro jejich jednání a zajišťování informačních a organizačních
prací

. Komp]exní výkon agend na úseku evidence obyvate|

. Komplexní výkon matriční agendy obce
- ZajišťovtíLní vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
- Činnost na úseku oDatrovnictví a sociálnich záležitosrr

pracovní poměr-:

Místo výkonu práce :

Zařazení funkce :

na dobu neurěitou

Městský úřad Tep|á, Masarykovo nám. č.p. 1

E platová třída v souladu se ákonem č, 262/2006 sb., Zákoník
práce v p|atném znění, dále dle Nařízení vlády ČR č.564/2006 Sb.' o plato\"ých poměrech zaměstnanců
ve veřejných sluŽbách a správě a dle Nďízení vlády ČR ě.222/20|0 sb., o katalogu prací ve veřejných
s]užbách a správě v návaznosti na pracovni zaÍazeú

Předpok|ádaná doba nástupu: 1.10.20l 7

Zákonné přednokladv pro vznik oracovního ooměru :

a) Sp|nění předpok|adů podle $ 4 zárk. č'. 312/2002 Sb.' o úřednících územně
samosprávných celků, v platném znění:
- strítní občanství ČR (pňp. tzická osoba, která je cizim státnim občanem a má v CR trvalý

poby't a ovládá jednací jazyk)
- dosaŽení věku 18 let
- svéprávnost
- bezúhonnost ve smyslu $ 4 odst. 2 zak'č' 3|2/2002 Sb., o úřednícich územně samosprávných

celků v platném mění
- ovládání jednacího jazyka

b) Sptnění kvaliíikačnich předpok|adů
- min. SŠ vzdělání s maturitou
- výhodou zkouška odbomé způsobilosti k \ýkonu státní správy na úseku matrik
- odpovědnost, precimost, \Tsoké pracovní nasazení
- Komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, schopnost práce pod tlakem'

roáodnost
- schopnost pracovat Y qýmu, ochota dalšÍho vzdělávání
. velmi dobní uŽivate]ská pÉce na PC
- Řidičské opÍávnění skupíny B (osobní mot. vozidlo)

VÝbodou ie:

- VysokoŠkolské vzdělání se Zaměřením na spTávní právo a sociálně prární činnost
. : . Praxe ve veřejné správě

. ,, Přebled v ob|asti veřejné spráry
lq:3q
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Náležitosti pro podání ořihlríškv . d|e s, 7 odst. 4 ákona ě. 31212002 Sb.. musí obsahovat tvto
ná|ežitosti:

- přihláška bude podána písemně s onačením názvu v'ýběrového řízení
- jméno, příjmenÍ, titul zájemce
. datrrm a místo narození ájemce
- místo trvalého pob}.tu zájemce
- státní přislušnost ájemce
- číslo občanského průkazu nebo čislo povolení k pobyhr, jde.li o cizího

státního občana
- dafum a podpis ájemce

K ořih|tíšce uchazeč nřinoií tvto dok|adv:

- strukfurovaný ŽivotoPis' ve kterém se uvedou údaje o dosavadnÍch zaměsháních a o
odbomých znalostech a dovednostech dkajících se spnívních činností a činností, které
jsou náplní funkce, kteráje předmětem tohoto {ýběrového řízení

. v.-ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státrrích
příslušnftů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, rydaný domovsh.ým státem,
pokud takovy doklad domovsý stát nevydávtí| doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením

- ověřená kopie dokladu o nejryšším dosaženém vzdělání
. prohlášení o soúlasu s vyuŽitím poskytnutých osobních údajů ýbradně pro potřeby

yýběrového řízení
- motivační dopis

Místo. zoůsob a |hůta nro podání nísemné přih|áškv:

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady doÍučte poštou nebo osobně
nejpozději do 5'ó.2017 na adresu:

Městs|cý úřad Teplá
Masarykovo nám. ě.p. 1
3ó4 6l Tep|á

obá|ka bude označena: ,, VŘ Matrika.. -neotvírat

BliŽší informace pos|rytne: Mgr. Vít Červenka, tajemník: te|' 353176221, e.mai|:
tajemnik@tepla.cz

oznámení o vyhlášení ýběrového řízeníje v souladu s ustanovením $ ó odst. 5 zÁkona ě.31217002 Sb.,
o úřednících samosprál.ných celků a o změně někteých zákonů, zveřejněno na úřední desce MU Teplá
a na weboých stránkách wwtv.teDIa.cz

InfoÍmac€ o mÍstě' způsobu a době jednání před výběřovou komisí bude uchazečům včas zaslána,
předpoklad projednání |9.6.-23.6.201.1. vyhlďovatel si vyhrazuje právo ýběřové říZ€ní Zušit kdykoliv vjeho
průběhu a dále právo ne\Tbrat žádného uchazeče. Uchazeč nese ná*Iady, které mu účastí ve ýběrovém řízení
vnikly. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, žp zadavate| bude pro potřeby \.ýběrového řÍzení nakládat
sjeho osobními údaji.

MĚsTsKÝÚŘao
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Mesajykovo náměsď č.P't ̂
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Msr' Vít Červenka v.r.'Ž,
tajemník |ÝfiJ.redá Í--

oznámení vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


