Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 J A R O S L A V I C E

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Jaroslavice vyhlašuje v souladu s ust. § 4 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení ke vzniku pracovního poměru –
vedoucího stavebního úřadu
Druh práce:

Vedoucí stavebního úřadu
Místo výkonu práce: Obecní úřad Jaroslavice včetně správního obvodu stavebního úřadu Jaroslavice
Základní předpoklady:
- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační požadavky dle § 13a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., nebo zák. 350/2012 Sb., č. II –
přechodná ustanovení bod č. 19:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví, nebo
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu,
Další požadavky:
- orientace v právních předpisech, zejména znalostí zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 106/1999 Sb. o poskytování informací a zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších změna a doplňků
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel aj.)
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- ochota se dále vzdělávat
- samostatnost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení
- řidičský průkaz skupiny B,
- zdravotní způsobilost.
Vítáno:
-

praxe ve veřejné správě,

-

zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu,
znalost softwaru GINIS

Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a případně titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče a telefonní spojení
- číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního příslušníka
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský
stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením),
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
4. souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením o platových poměrech zaměstnanců orgánů
státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 9 -10.
Lhůta pro podání přihlášky: 28.11.2018 do 15.00 hodin
Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu: Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28
Jaroslavice, nebo na stejnou adresu osobně na podatelně Obecního úřadu Jaroslavice. Obálky se vždy
označí slovy NEOTVÍRAT „ výběrové řízení – vedoucí stavebního úřadu“
Předpoklad nástupu: od 01.01.2019 s 3 měsíční zkušební lhůtou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat
žádného uchazeče. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.
V Jaroslavicích dne 7. listopadu 2018

Petr Zálešák
starosta

Vyvěšeno: 07.11.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 07.11.2018

Sejmuto: 29.11.2018

Sejmuto z elektronické úřední desky: 29.11.2018

