MĚSTO LOŠTICE, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice

MELO č. j. 1838/2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Loštice vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019
na obsazení pracovního místa
Název pracovní pozice: Vedoucí úseku technické správy a údržby majetku města
Délka pracovního poměru: pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou, se zkušební
dobou 3 měsíců
Místo výkonu práce: Město Loštice, Žádlovice
Předpoklady pro vznik pracovního poměru a další požadavky:







Věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, státní občanství ČR, u cizího
státního občana trvalý pobyt v ČR
Středoškolské vzdělání nejlépe stavební, zahradní nebo technický směr, popř. vyučen
v oboru stavebním, zahradním nebo technickém s minimální praxí 5 let v oboru, vyšší
stupeň vzdělání výhodou
Orientace v oblasti komunálních služeb (odpadové hospodářství, problematika péče o
veřejnou zeleň, správa a údržba místních komunikací, údržba budov apod.) a orientace
v oblasti správy bytového a nebytového majetku města
Manažerské dovednosti, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, dobré
komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, zodpovědnost, samostatnost
Minimálně řidičské oprávnění skupiny B, další výhodou
Aktivní znalost práce s PC (MS Office)

Charakteristika vykonávané práce:










Vedení a organizace práce pracovní technické skupiny města a koordinace všech
souvisejících činností (pracovní pozice bude zahrnovat administrativní i fyzickou práci
v terénu)
Zajišťování a provádění údržby a oprav nemovitého majetku města
Údržba veřejných prostranství, zeleně a zařízení města
Zajišťování zimní údržby města
Zajišťování odpadového hospodářství města
Součinnost s vedením města při zajišťování zadávacích a poptávkových řízeních
Kompletní zajišťování stavebních a údržbářských prací
Kompletní zajišťování agendy BOZP
Plnění dalších činností dle pracovní náplně a úkolů nadřízených

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe od 6. 1. 2020

Platové zařazení:
 platová třída 9, dle NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, dle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 262/2006 Sb.
Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:








jméno, příjmení, titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
datum a podpis uchazeče
kontakty (telefon, e-mail)
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K přihlášce se připojí tyto doklady:
1) životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se požadované odbornosti,
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4) Motivační dopis
Přihlášku doručte v termínu do 15. 11. 2019
Písemně na adresu: Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
Osobně: doručit na podatelnu MěÚ Loštice nejpozději dne 15. 11. 2019 do 11:00 hod.

(rozhodující je podací razítko podatelny úřadu)

Uzavřenou a neprůhlednou obálku s přihláškou označte
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2019 – Vedoucí úseku technické správy a
údržby majetku města – NEOTVÍRAT“
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Přihlášku k VŘ si můžete vyzvednout na podatelně MěÚ Loštice, nebo na adrese www.mu-lostice.cz
- odkaz o městě - výběrová a nabídková řízení.
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu
prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

pohovoru

a

budou

Městský úřad Loštice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

Další informace poskytne:
Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka města
Tel: 603 560 816, e-mail: starostka@mu-lostice.cz
V Lošticích, dne: 31. 10. 2019

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka Města Loštice
Vyvěšeno dne: 31. 10. 2019
Sejmuto dne: ……………………………..

informováni
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PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
Titul, jméno a příjmení
Datum narození

Státní občanství

Adresa trvalého pobytu
Kontaktní adresa
Mobilní telefon

E-mail:

Přihlašuji se do výběrového řízení na pracovní místo:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: …………………

Podpis: ……………………..

