Městský úřadTýnec nad Sázavou
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K Náklí 4o4,257 41 Týnec nad Sázavou
rłrucrńŘ ĺale vrĺíxł
ozná mení o vyhlášen í výběrového řízení d le 5 7

zá

kona č. 312/2002 sb', o úřednících územ ních sa mosprávných celků, v platném znění

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou
vyhlašuje

vÝgĚnovÉ Řízrruí

na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územníhosamosprávného celku na pozĺci

REFERENT/KA oDBoRU PRoJEKToVÉno Řízeruí
Předpoklady:

_
_

státníobčanstvíčeskérepubliky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
věk nad 18 let
způsobilost k právním úkonůma bezúhonnost
vzdělání sŠ/ Vš
řidĺčskýprůkaz B
znalost práce na Pc (Ms Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS outlook)
energetičnost, pečlivost, cílevědomost
schopnost samostatného rozhodování a organĺzačníschopnost
ochota a schopnost rychle si osvojovat nové znalostĺ
schopnost konstruktivní komunikace a týmové spolupráce
zkušenost se samostatnou realizací projektů
zkušenosti s řízením a administrací projektů výhodou
zkušenost s prací ve státní správě výhodou
praxe na obdobné pozici výhodou
orĺentace v oblasti fondů EU výhodou

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

-

profesnížĺvotopis
výpis z evidence rejstříku trestů (ne staršínež3 měsíce)
ověřenou kopiĺdokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání
číslotelefonu a e-mailovou adresu
datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

-

platové zařazení dle nařízenívlády č. 34Ll2oL7 Sb., v platném znění
dobré pracovní prostředí
stabilĺtu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek

je

25.02.2019

do 15:00 hod. Na obálku uved'te ,,vÝaĚRovÉ

ŘízrľÍ REFERENT oDBoRU PRoJEKToVÉľo Řízeĺví- NEoTVíRAT".
_

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám lng. Miloše Albla,
tajemníka MěÚ, K Náklí4o4, 257 4I Týnec nad Sázavou.
Vybraníuchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 26.02.2019.
Nástup dle dohody.
Telefon:

3L7 7OL43t
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Tajemník sĺvyhrazuje právo nevybrat žádnéhoz uchazečůnebo výběrovéřízenízrušit.
Kontakt:
Městský úřad Týnec nad Sázavou
lng. Miloš Albl
Tajemník

tel.:317 7Ot612
a lbl@mestotynec.cz

lng' Jan Vrňata
vedoucí odboru projektovéh o ŕízení
tel.: 317 7OL937
vrnata @mestotynec.cz

lng. Miloš Albl
V Týnci nad Sázavou dne 31.01.2019

tajemník
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Telefon:
Fax:

3L7 70t 43L
3L7 70L297
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