Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Tajemnice MěÚ Napajedla
Ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

referent stavebního úřadu
Popis pracovní
pozice:



vedení správních řízení podle stavebního zákona,



konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a
stavebního řádu.



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,
znalost českého jazyka slovem i písmem,
dobrá znalost práce s PC – MS Office, internet, e-mail,
morální bezúhonnost,
komunikativní schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
odolnost vůči stresu, aktivní přístup k práci,
řidičský průkaz skupiny B
praxe ve veřejné správě na požadovaném úseku, znalosti
následujících právních předpisů:
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcí předpisy,
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů,
č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů,
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů,
znalost problematiky a legislativy v oblasti stavebního zákona,
oblasti životního prostředí, dopravy
znalost software VITA - stavební úřad
zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při
územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního
řádu a vyvlastnění
vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce,
schopnost práce v týmu


Požadavky pro vznik
pracovního poměru:










Výhodou:




Platová třída:

dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Místo výkonu práce:

pracoviště Městského úřadu Napajedla

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, nástup možný ihned

Nabízíme:

další vzdělávání v oboru, 25 dnů dovolené, benefity zaměstnavatele

Bližší informace:

bližší informace poskytne Ing. Libor Čabla, vedoucí stavebního úřadu
tel: 577100960, e-mail: cabla@napajedla.cz

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost,
 místo bydliště,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
 souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení,
 kontaktní spojení (telefon, e-mail),
 datum a podpis uchazeče.
K písemné přihlášce nutno doložit:
 životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech,
 originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dodatku.
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 31.01.2018 v obálce označené
heslem „NEOTVÍRAT - VŘ SÚ“ na adresu:
Městský úřad Napajedla
Oddělení tajemníka
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.
*nevyžádané materiály s osobními údaji budou po ukončení výběrového řízení skartovány*

Ing. Bc. Zdeňka Sukupová, v. r.

