Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64

Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu
Obec Velké Přílepy vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta stavebního úřadu.
Popis pracovní pozice:
výkon agendy přenesené působnosti na úseku obecného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
•

•
•
•
•

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo vyšší
odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo vysokoškolské vzdělání v
magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo
právnického směru (může být i absolvent) dle § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebního řádu,
velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
řidičský průkaz sk. „B"
komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita,
nástup dle dohody.

Výhodou při výběrovém řízení je:
•
•

praxe v obdobné činnosti
znalost problematiky stavební činnosti

•

znalost problematiky samosprávy a státní správy, ZOZ (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebního řádu),

Platové podmínky se řídi nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, v platném znění, platová třída 9 až 10 podle vzdělání a praxe.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 30.6.2018
písemně na adresu: Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy ,

písemné na podatelnu Obec Velké Přílepy a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízeni Referent SÚ".
V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narozeni, státní příslušnost, misto trvalého pobytu,
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení. K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o
bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro
účely tohoto výběrového řízeni ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláni.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Telefon: 220 930 535 tel.: www.velke-prilepy.cz
Fax : 220 930165 E-mail: podatelnaprilepy@volny.cz
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