Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Uherský Ostroh
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru investic a místního hospodářství Městského úřadu Uherský Ostroh.
Druh práce:

Odbor MěÚ:
Místo výkonu:

Příprava a realizace investic města, oprav a údržby majetku města, příprava podkladů pro
výběrová řízení veřejných zakázek na stavební práce, příprava podkladů pro žádosti o
dotace
Odbor investic a místního hospodářství
Městský úřad Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh

Předpoklady:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost českého jazyka
- dosažení věku 18 let

Požadovaná
kvalifikace:

- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru – pozemní, dopravní
stavitelství

Další požadavky:

- dobrá znalost práce na PC na uživatelské úrovni (Word, Excel, Outlock, internet)
- komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost
- pečlivost, schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, časová flexibilita
- orientace v oblasti investic výhodou
- řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)
- orientace v legislativě ČR, orientace v projektové dokumentaci a rozpočtech staveb

Doklady, které je
nutno doložit:

- přihláška k výběrovému řízení
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída:

10.

Pracovní poměr:

doba neurčitá

Místo a způsob
podání přihlášky:

- dle momentální situace osobním doručením do poštovní schránky na MěÚ nebo
na podatelnu MěÚ Uh. Ostroh, I. patro, dveře č. 209
- poštou na adresu: MěÚ Uherský Ostroh
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
- označení obálky: Výběrové řízení investice

Termín pro podání
přihlášky:

- prodlouženo do 31.3.2022

Předpokládaný
termín nástupu:

- 1. 5. 2022 případně dle dohody

Bližší informace:

- telefonicky nebo osobně Ing. Pavel Kučera, vedoucí odboru investic a místního
hospodářství, tel: 572 430 539,

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo
nevybrat žádného z uchazečů.
Ing. Pavel Fianta, v. r.
Tajemník MěÚ Uherský Ostroh

