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Městský úřadTýnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
rłrucrLÁŘ rrurvruĺrł

oznámení

o vyhlášení výběrového řízení dle 5 7 zákona

č.3L2/2oo2 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou
vyhIašuje

vÝgĚnovÉŘízrruí

na obsazenípracovního místa úředníka-úřednice územníhosamosprávného celku na pozici

mzdová|ý účetní
Předpoklady:

státníobčanstvíčeskérepubliky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
věk nad ].8 let
způsobilost k právním úkonům(plná svéprávnost) a bezúhonnost
zna lost jed nacího jazyka

středoškolské vzdělá ní zakončenématuritní zkouškou
znalost a mĺnimálně aktuálně dvouletá praxe mzdového účetnictví
znalost persona listiky, vzdělává ní a od měňová ní zaměstnanců
znalost práce na PC
ochota dále se vzdělávat
uměníjednat s lidmi
Přih!áška musí obsahovat:
jméno, příjmenía titul uchazeče
datum a místo narozeníuchazeče
státní příslušnost
místo trvalého pobytu uchazeče (cizístátní příslušníkčíslodokladu o povolení k pobytu)
čísloobčanskéhoprůkazu
profesní životopis
výpis z evidence rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce (cizístátní příslušníkobdobný doklad)
úředně ověřenou kopiidokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání
datum a podpis uchazeče
číslotelefonu a e-mail'
Co nabízíme:
platové zaŕazení dle nařízenívlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

dobré pracovní prostředí
stabĺlitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšíhovzdělávání
Konečný termín pro podání přihlášek je24. 04.2018 do 14:00 hod. Na obálku uved'te,,vÝgĚRovÉ

Řízení-

MzDovÁ.lÝ Účerruí''.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám lng. Miloše Albla, tajemníka
MěÚ, K Náklí4o4, 257 4LTýnec nad Sázavou.
Vybraní uchazeči, kteří splní podmínky výběrového Yízení,budou pozváni k osobním pohovorům 25. 04. 2018.
Předpokládaný termín nástupu dle dohody'

Tajemník sĺ vyhrazuje právo kdykolĺ výběrové ŕízenízrušit bez udání důvodů,případně nevybrat žádného
z uchazečů'
Telefon:

3L7 701 437

http://www.mestotynec.cz

česká spořitelna a.s.

lČ:

podatel na @mestotynec.cz

03200823s9/0800

00Ż32904

Kontakt: Městský

úřad Týnec nad Sázavou

lng. Miloš Albl
tajemník
tel.: 317 70L 612
e-mail: albl@mestotynec.cz

Alena Voláková
mzdová účetní

tel.:317 70L929
e-mail: volakova @mestotynec.cz
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lng. Miloš Albl

tajemník
Týnec nad Sázavou 09.04.2018
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