Město Černošice - Městský úřad Černošice
Riegrova1209
252 28 Černošice

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
REFERENT ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy a
samosprávy: Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře
své schopnosti a aktivně ovlivňovat práci úřadu svými nápady.
Nabízíme
 zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu – pracoviště Černošice – 13 minut
ze Smíchovského nádraží/metra B











zajímavou a různorodou práci v úzké návaznosti na projekty a činnosti města a úřadu
platové ohodnocení v 10. platové třídě; po zkušební době přiznání osobního příplatku
práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci
možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek/konec pracovní doby,
dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volno/sickdays, možnost
občasné práce z domova, atd.
odměna za úspěšné zvládnutí adaptačního procesu
místo výkonu práce Černošice
pracovní poměr na dobu neurčitou
termín nástupu dle dohody

Náplň práce – zaměstnanec bude vykonávat práce spojené se zajišťováním
agendy odboru investic a správy majetku
 příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
 komplexní zajištění přípravy investičních záměrů
 zpracování žádostí o dotační tituly na investiční záměry města a následná
administrace dotačních projektů
 komunikace se společnostmi zajišťujícími pro město investiční činnost
 zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí
města,
 příprava materiálů pro jednání orgánů města
 další odborná činnost související s agendou investic a správy majetku
Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria
 minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (vzdělání technického směru výhodou)
 znalost platné legislativy (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).








praxe ve veřejné správě a zkušenosti s investiční výstavbou – výhodou
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz skupiny B
občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat jednací
jazyk), fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
svéprávnost
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona
na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 21. 5. 2018 Přihláška musí být podána písemně
v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent odboru investic a správy
majetku- NEOTEVÍRAT Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na
adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19,
120 00 Praha 2.
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.
K přihlášce prosím připojte tyto doklady:
 životopis s portrétovou fotografií, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 čestné prohlášení o bezúhonnosti – že dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně
uznán vinným za přestupek nebo správní delikt související s výkonem poptávané
činnosti
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz, příp. nás
kontaktujte na tel. 221 982 522, Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.
V Černošicích dne: 23. 4. 2018
Ing. Bohumila Budková
tajemnice Městského úřadu Černošice
Vyhlášení výběrového řízení vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice dne ..........

Vyhlášení výběrového řízení bylo sejmuto z úřední desky Městského úřadu Černošice dne ........

