Město Hrušovany nad Jevišovkou
náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 00 29 28 77

Oznámení - volné pracovní místo - stavební úřad
Tajemník Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
oznamuje, že Město Hrušovany nad Jevišovkou hledá zaměstnance na obsazení pracovního místa
odborný zaměstnanec městského úřadu
s místem výkonu práce nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany n.Jev.
pracovní poměr na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti stávajícího
zaměstnance, nejméně však na 6 měsíců.
Druh práce:
Výkon působnosti obecného stavebního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednávání
přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů na úseku stavebního řádu podle stavebního zákona.
Předpoklady kvalifikační požadavky dle
a požadavky: § 13a odst. 2
zák. č. 183/20016 Sb.
(a zák. č. 350/2012 Sb.
části první, čl. II. bodu 19.)

vysokoškolské vzdělá ní v magisterském
nebo bakalá řském studijním programu
ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo prá vnického
směru, nebo
vyšší odborné vzdělá ní v oboru
stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
stavebnictví, nebo
střední vzdělá ní s maturitní zkouškou v
oboru stavebnictví a 3 roky praxe v
oboru stavebnictví nebo

studijní obor
znalosti oboru

zvláštní odborná způsobilost

zkouška zvlá štní odborné způ sobilosti
pro výkon sprá vních činnosti při
ú zemním rozhodová ní a při rozhodová ní
na ú seku stavebního řá du
stavebního, architektonického, prá vního
směru výhodou
Zá kladní orientace ve fungová ní stá tní
sprá vy a samosprá vy:
Všeobecný přehled v oblasti stavebně
sprá vní (zejména znalost zá kona č.
183/2006 Sb., o ú zemním plá nová ní a
stavebním řá du ve znění pozdějších
předpisů a jeho prová děcích vyhlá šek,
zá kona č. 500/2004 Sb., sprá vní řá d, ve
znění pozdějších předpisů ) .
při ú zemním rozhodová ní a při
rozhodová ní na ú seku stavebního řá du a

vyvlastnění (do 18 měsíců od uzavření
pracovního poměru)
výhodou

praxe ve státní správě
a samosprávě
jazykové znalosti
další požadavky

vítá ny
 řidičský prů kaz sk. „B“
 výborná uživatelská znalost prá ce na
PC (MS Office)
 schopnost vysokého pracovního
nasazení a odolnost vů či stresu
 schopnost koncepční prá ce
 samostatnost, zodpovědnost,
iniciativa, pečlivost, přesnost
 ochota se dá le vzdělá vat a v praxi
aplikovat získané vědomosti
 umění jednat s lidmi
 zkušenosti s realizací investičních
akcí výhodou

V případě zájmu volejte na tel.: 515 200 461, nebo pište na e-mail:
salomon@hrusovany.cz, nebo se případně osobně dostavte na městský úřad.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad
Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou nebo
předejte na podatelně úřadu.
Platové podmínky: se řídí zá koníkem prá ce a nařízením vlá dy o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službá ch a sprá vě, platová třída 10.
Termín nástupu: dle dohody (co nejdříve)
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, datum a místo narození, stá tní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského prů kazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího stá tního občana), telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
 strukturovaný profesní životopis,
 originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
stá tních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezú honnost vydaný
domovským stá tem, pokud takový doklad domovský stá t nevydá vá , doloží
se bezú honnost čestným prohlá šením,
 originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními ú daji, pro ú čely tohoto
výběrového řízení, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679.

.

Upozornění pro uchazeče:
Požadované osobní materiá ly budou, po obsazení pracovní pozice, vrá ceny zpět na
adresu uvedenou uchazečem v přihlá šce k výběrovému řízení.
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