Město Frenštát pod Radhoštěm
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Frenštát pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení
pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce
„vedoucí odboru výstavby a územního plánování“
Územní samosprávný celek:
Druh práce:
Místo výkonu práce:
Druh pracovního poměru:
Platová třída:
Předpokládaný nástup:

Frenštát pod Radhoštěm
vedoucí úředník – vedoucí zaměstnanec
Frenštát pod Radhoštěm
pracovní poměr na dobu neurčitou
11. třída
02.07.2018, nebo dle dohody

Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v České republice
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
ovládání jednacího jazyka
dle ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení
a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po
1. prosinci 1971.
Požadavky pro výkon funkce:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském/inženýrském studijním programu stavebního,
architektonického nebo právnického směru
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- komunikativnost, samostatnost, zvládání konfliktních situací, angažovanost nad rámec běžných
povinností
- uživatelská znalost Microsoft Office
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
Výhodou:
- osvědčení Ministerstva vnitra o Zkoušce odborné způsobilosti nebo doložení osvědčení
Ministerstva vnitra o uznání rovnocennosti vzdělání pro kvalifikaci ZOZ
- praxe v oblasti veřejné správy
- praxe s vedením kolektivu

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- jméno datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis zájemce.
Lhůta pro podání přihlášek: 23.04.2018 (touto lhůtou je stanoveno datum doručení přihlášek na
uvedenou adresu, nikoliv datum jejího odeslání).
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru 17.05.2018, součástí výběrového řízení
může být zjištění osobnostních předpokladů pro tuto pozici – psychodiagnostika.
Místo a způsob podání přihlášek:
písemně nebo osobně - Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č. 1, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm
obálky označte „Výběrové řízení – vedoucí odboru výstavby a územního plánování“.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných a jazykových
znalostech a dovednostech
vlastní představa o působení na této pracovní pozici, max. rozsah 1 list A4
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
doklady o získání dalších odborností, dovedností a znalostí
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost
osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění
předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle
tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po 1.12.1971.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 04.04.2018

Ing. Petr Kubenka, v. r.
tajemník MěÚ

Tajemník si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.
Poskytnuté materiály budou vráceny po ukončení výběrového řízení poštou, příp. si je mohou uchazeči vyzvednout osobně.
Bližší informace na tel.č. 556 833 118, Dana Svobodová

