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Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, Ż57 41 Týnec nad Sázavou

rłľĺcľńŘrł.le vruírł
oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle

5 7 zákona

č.3L2/2oo2sb', o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou
vyhlašuje

vÝgĚnovÉ Řízrruí

na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územníhosamosprávného celku na pozici

mzdová|ý účetní
(na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou)

_
_
_
_
-

Předpoklady:
státní občanstvíČeskérepubliky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
věk nad 18 let
způsobilost k právním úkonům(plná svéprávnost) a bezúhonnost
znalost jednacího jazyka

středoškolskévzdělánízakončenématuritnízkouškou
znalost a minimálně aktuálně dvouletá praxe mzdového účetnictví
znalost personalĺstky, vzdělávání a odměňování zaměstnanců
znalost práce na PC
ochota dále se vzdělávat
uměníjednat s lĺdmi
Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmenía titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
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 kopĺi dokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání
datum a podpis uchazeče
číslotelefonu a e-mailovou adresu.
Co nabízíme:
platové zařazení dle nařízenívlády č. 34L/2oL7 Sb., v platném znění
dobré pracovní prostřed í

stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšíhovzdělávání
Konečný termín pro podánípřihlášek je dne 15.03.2019 do 13:00 hod. Na obálku uved'te,,vÝgĚRovÉ ŘízrruÍ-

MzDovÁlÝ Účeľľí''.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám lng. Miloše Albla, tajemníka
MěÚ, K Náklí4o4, 257 4LTýnec nad Sázavou.
Vybraní uchazečĺ,kteří splní podmínky výběrového řízení,budou pozváni k osobním pohovorům dne
27.03.20L9.
Předpokládaný termín nástupu dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo kdykoli výběrové ŕízenízrušĺtbez udání důvodů,případně nevybrat žádného
z uchazečů.
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http://www.mestotynec.cz
podatelna @mestotynec.cz

Česká spořitelna a.s.

lĆ:

0320082359/o8oo

oo232904

Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou
lng. Miloš Albl
tajemník

tel.:317 7Ot612
e-maĺl: a lbl @ mestotynec.cz
Lucĺe SteinhÜblová
mzdová účetní
tel.: 317 7Ot929
e-mail: steinhublova @mestotynec.cz

lng. Miloš Albl
tajemník

Týnec nad Sázavou 22'0L.20L9
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