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Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
rłrucEńŘ ĺR.lEvlrrlírł

ozná mení o vyhlášen

í výběrového

řízen í d le 5 7 zá kona ć. 3t2/2oo2 Sb,, o úředn ícĺchúzem nĺch samosprávných celků, v platném zněnĺ

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou
Vyhlašuje

vÝgĚnovÉŘízrruí

na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka_úřednice územníhosamosprávného celku na pozici

vedoucího odboru Kanceláře starosty
Předpoklady:

republiky (příp. cizístátníobčans trvalým pobytem v ČR)
státníobčanstvíČeské
věk nad 18 let
způsobilost k právním úkonům(plná svéprávnost) a bezúhonnost
znalost jednacího jazyka
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
znalost práce na PC
organizačnía řídícípředpoklady
ochota dalšíhovzdělánív oboru
komunikačníschopnosti, kreativita a flexibĺlita
řidičský průkaz B
zkušenosti v přípravě a zadávání veřejných zakázek, orientace v dotačních titulech, zkušenosti ve vedení
menšíhokolektivu, manažerské zkušenosti na úseku státní správy nebo samosprávy a znalost zákona č.
t28/20oo Sb., zákon o obcích, v platném znění a 706lL999 Sb., o svobodném přístupu k ĺnformacím,
v platném znění, výhodou.

Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmenía titul uchazeče
datum a místo narozeníuchazeče
státní příslušnost
místo trvalého pobytu uchazeče (cĺzístátnípříslušníkčíslodokladu o povolení k pobytu)
čísloobčanskéhoprůkazu

profesníživotopis
výpis z evidence rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce (cĺzístátnípříslušníkobdobný doklad)
úředně ověřenou kopiĺ dokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání
osvědčenídle5 9 odst. 1 zákona č,45Llt997 Sb., v platném zněnía čestnéprohlášenídle téhožzákona
datum a podpis uchazeče
číslotelefonu a e-maĺl.
Co nabízíme:
platové zařazení dle nařízenívlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
dobré pracovní prostřed í
stabilitu a perspektívu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání
Konečný termín pro podání přihlášek je dne t7,og,2ot7 do 14:00 hod. Na obálku uved'te ,,vÝgĚRovÉ ŘízrľÍ-

VEDoUcÍ oDBoRU KANCELÁŘ sTARosTY - NEoTVíRAT''.
Přĺhlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám lng. Miloše Albla, tajemníka
MěÚ, K Náklí4o4, 257 4tTýnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči, kteří splnÍ podmínky výběrového ŕÍzení,budou pozváni

k

osobnÍm pohovorům dne

2L,09,20L7,

Tajemník si vyhrazuje právo kdykolĺ výběrové řízenízrušit bez udání důvodů,případně nevybrat žádného
z uchazečů.

Kontakt: Městský

úřad Týnec nad Sázavou

lng. Miloš Albl

tajemník

tel.:317 70L6Lz
e-mail: albl@mestotynec.cz

Město Týnec nad Sázavou
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
tel.: 317 70t928
e-mail: kadrnozka @mestotynec.cz
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