Město Luhačovice
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Výběrové řízení
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na
dobu neurčitou.
Druh práce:
Místo výkonu práce:

vedoucí úředník/úřednice – vedoucí odboru vnitřních věcí
a tiskový mluvčí úřadu
Městský úřad Luhačovice

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územně samosprávných celků, v platném znění:
• státní občanství ČR,
• dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
• ovládání jednacího jazyka,
• splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a
SR, v platném znění
Předpokládaný nástup:

dohodou

Další požadavky zaměstnavatele:
• vzdělání uchazečů – min. úplné SŠ
• znalost problematiky územně samosprávných celků,
• organizační a řídicí schopnosti,
• řidičské oprávnění sk. B,
• znalost práce s PC (MS Office)
• komunikační schopnosti
• výhodou praxe ve veřejné správě
Doklady, které uchazeč přiloží k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
• originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
předloží uchazeč před nástupem do zaměstnání
• souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů (formulář dostupný na
http://www.mesto.luhacovice.cz/25033-ochrana-osobnich-udaju)
Platová třída:

11

Lhůta pro podání přihlášky:

01.02.2019 do 12:00 h

Místo a způsob podání přihlášky:

doručením písemné přihlášky na adresu:
Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
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Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu
• datum a podpis uchazeče
PhDr. František Hubáček v. r.
tajemník MěÚ Luhačovice
Vyvěšeno: 11.01.2019
Sejmuto:

2

