VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 14/2017

MĚSTO ROKYCANY
Starosta města vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA MAJETKOPRÁVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ ODBORU
ROZVOJE MĚSTA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
s místem výkonu práce ve městě Rokycany
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup dohodou
Druh práce: hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými
majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
-

státní občanství ČR, nebo státní občanství jiného státu, pokud má uchazeč v České
republice trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, dosažení 18 let věku, bezúhonnost,
ovládání jednacího jazyka

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor právo
Výhodou zájemců je:
- znalost občanského zákoníku, zákona o obcích
- praxe ve státní správě a samosprávě
- pečlivost, odpovědnost a samostatnost
- výborná znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny „B“, řidičská praxe
Náležitosti písemné přihlášky:
-

jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce, tel. nebo e-mailové spojení uchazeče
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího občana)
datum a podpis zájemce
datum možného nástupu

Součástí písemné přihlášky bude:
a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem
d) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
e) motivační dopis (v rozsahu jedné stránky A4 )

Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Písemnou přihlášku (v příloze) s požadovanými doklady doručte
nejpozději do 16. 6. 2017 do 12. 00 hod.
Na adresu:
Městský úřad Rokycany
Střed

Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních
údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu Rokycany.
Po skončení výběrového řízení Vám budou všechny doklady vráceny.

…………………………………..
Václav Kočí
Starosta města Rokycany

