MĚSTO DOBŘICHOVICE, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
tel. 257712182, e-mail: starosta@dobrichovice.cz

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, vyhlašuji výběrové řízení na místo tajemníka městského úřadu Dobřichovice.
Název územního samosprávného celku: Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Druh práce a místo výkonu práce: Tajemník městského úřadu Dobřichovice.
Hlavní součástí pracovní náplně je vedení městského úřadu, zajištění výkonu přenesené působnosti s
výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, plnění úkolů
uložených zastupitelstvem, radou nebo starostou, plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele
podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
vydávání vnitřních směrnic městského úřadu.
Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností
stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 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 republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru jmenováním nebo
jmenování odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:


vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu, nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa



znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, znalost
správního řádu je výhodou



komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi



umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat



schopnost rychlé orientace v nové problematice



uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel



časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení



organizační a rozhodovací schopnosti



samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování



odolnost vůči stresu



řidičské oprávnění skupiny B



praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a manažerských
dovedností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č.
451/1991 Sb. – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Lhůta pro podání přihlášky: do 7.1. 2019 do 12:00, Obálku označte heslem „Výběrové řízení –
tajemník“. Bližší informace na telefonu číslo 257712182, e-mail : starosta@dobrichovice.cz
Předpokládané datum nástupu: únor 2019
Místo a způsob podání přihlášky: Přihláška musí být podána písemně k rukám starosty města
Dobřichovice. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

V Dobřichovicích 28.11.2018

Ing. Petr Hampl
starosta města Dobřichovice
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