odbor kancelář ředitele

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úředníc íc h
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení
systemizované pracovní pozice č. 10102:
PRÁVNÍK
právní oddělení
právní odbor
Krajského úřadu Libereckého kraje
Místo výkonu práce: v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje
Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Charakteristika vykonávaných činností:
 právní servis (metodická a konzultační činnost) v rámci samostatné působnosti kraje
 posuzování a příprava smluv a jiných právních dokumentů v působnosti kraje
 zastupování kraje a krajského úřadu v soudních sporech
 vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR
trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdělání – úplné právní vzdělání
Požadované znalosti a dovednosti:
 praxe v oboru a znalost organizace a fungování veřejné správy výhodou
 dobré organizační a komunikační schopnosti
 vysoké pracovní nasazení
 velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Word, Excel, Outlook)
 samostatnost a flexibilita
 řidičský průkaz pro skupinu B výhodou
K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat
 písemnou přihlášku
 strukturovaný životopis
 osobní dotazník včetně fotografie
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 motivační dopis

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbv kw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Požadované tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách kraje:
https://kancelar-reditele.kraj- lbc.cz/page1402
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: listopad 2021 nebo po dohodě
Lhůta pro podání přihlášky: do 24. září 2021
Způsob podání přihlášky:
poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
nebo osobně na podatelnu krajského úřadu
Obálku a přihlášku označte textem:
Výběrové řízení na místo právník č. 10102
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu
se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
V případě dotazů se obracejte na:
telefon 485 226 376 (Bc. Irena Dočekalová), 485 226 336 (Ing. Milan Servít)
e-mail: irena.docekalova@kraj- lbc.cz nebo milan.servit@kraj-lbc.cz

Liberec 8. září 2021

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu

Krajský úřad Libereckého kraje úspěšně absolvoval audit Rovné příležitosti
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