Obec Petrov, okres Praha - západ
Hlavní 30, 252 81 Petrov
zastoupená starostkou Danou Wolfovu vyhlašuje dle ustanoveni
312/2002 Sb., o úřednících územních sam,?správných celků
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VEŘEJNOU
k přihlášení zájemců na obsazení pracovního
poloviční pracovní úvazek
Název územního samosprávného

§ 6 odst. 1 zákona č.

místa finanční referent obecniho úřadu -

celku: Obec Petrov, Hlavni 30, 25281 Petrov

Druh práce a místo výkonu práce: zaměstnanec bude vykonávat poplatkovou agendu místni poplatky, nájem z pozemků, zastupováni při výkonu pokladny
Pracoviště: Obecni úřad, Hlavni 30, Petrov
Pracovni poměr na dobu neurčitou - poloviční úvazek
Termín nástupu: l.říjen 2011
Platová třída odpovídající druhu práce: 7
Předpoklady:
• občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt - nutnost ovládat
jednací jazyk)
• fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
• způsobilost k právnim úkonům
• bezúhonnost
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb
Jiné požadavky
územního samosprávného
celku pro vznik pracovního
odpovídají povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat
• středoškolské vzděláni s maturitou, nejlépe ekonomického směru
• dobrá uživatelská znalost práce na PC
• přesnost, spolehlivost
Lhůta pro podání přihlášky:

poměru

do dne 15. září 2011

Způsob a místo podání přihlášky: písemně v zalepené obálce s označením Veřejná výzva
- referent, ve výše uvedené lhůtě.
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Obecniho úřadu Petrov, Hlavní 30, nebo doporučenou
poštou - rozhodující je datum podáni.
Přihlášky nelze zasílat elektronicky.
Kontaktní osoba:
Wolfová Dana - starostka obce
Tel. 241 950 648
e-mail: starostka@petrovuprahy.cz

Přihláška zájemce musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
• datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů 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 nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Obec Petrov si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Petrově, dne 31. srpna 2011

rř~/.
Wolfová Dana
starostka obce

Vyhlášení Veřejné výzvy vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Petrov dne:
3I.srpna 2011

Vyhlášení Veřejné výzvy sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Petrov dne:

