Městys Všeruby,
Všeruby 77, PSČ 345 07 – okres Domažlice, IČO: 00253871
tel.: 379/77 92 33, e-mail: starosta@vseruby.info, web.: www.vseruby.info

Městys Všeruby vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka
Úřadu městyse Všeruby
Místo výkonu práce:
Úřad městyse Všeruby
Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně
Náplň práce
Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této části
stanoveno jinak:
− evidence obyvatel
− správní řízení – rušení trvalého pobytu
− vedení a aktualizace voličských seznamů, práce spojené se zajištěním celostátních a
celoobecních akcí (volby, referenda apod.)
− evidence veškerých smluv uzavřených obcí, příprava podkladů pro jejich uzavírání,
zveřejňování v registru smluv
− výkaznictví na úseku odpadového hospodářství, spolupráce s EKO-KOM, EKO-SEPAR
− agenda Czech Point
− bytová agenda
− sledování osob v insolvenci
− správní řízení – povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
− zpracovávání komplexních analýz pro potřeby starosty včetně zajišťování podkladů pro jednání
− příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
Podmínky:
− nástup možný od 12/2019
− pracovní poměr na zkrácený/plný úvazek
− pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Platové podmínky:
−

zařazení dle platných předpisů v platové třídě 10 a platovém stupni podle délky uznané praxe v
souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění

Požadavky:
−
−
−

ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
znalost práce na PC-MS Office
znalost zákona o obcích, znalost správního řádu – schopnost právního výkladu a aplikace
zákonů, nařízení a vyhlášek

−
−
−
−
−
−
−

samostatnost, flexibilita, zodpovědnost
dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost analyticky a koncepčně myslet
praxe ve státní správě nebo ÚSC výhodou
praxe v prostředí systému GORDIC výhodou
znalosti a zkušenosti financování EU projektů výhodou
znalost NJ výhodou
způsobilost k právním úkonům

Náležitosti písemné přihlášky:
−
−
−
−
−
−

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
telefonní kontakt
datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:
−
−
−
−

strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
souhlas se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení

Přihlášky do výběrového řízení posílejte v zalepené obálce označené „REFERENT/REFERENTKA –
NEOTVÍRAT“ na adresu Městys Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně nebo osobně předejte
na téže adrese nejpozději do 22. 11. 2019.
Bližší informace poskytne Václav Bernard, tel: 777 626 765, starosta@vseruby.info
Po ukončení výběrové řízení budou vyžádané materiály vráceny uchazečům. Nevyžádané materiály
budou po skončení výběrového řízení skartovány.

Ve Všerubech dne 30. 10. 2019

Václav Bernard v.r.
starosta městyse Všeruby
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