MĚSTYS MACHOV,

549 63 MACHOV 119

IČ 00272809; č.ú. 1183009319/0800; tel./ +420 491 547 121; e-mail ou.machov@worldonline.cz

Městys Machov zveřejňuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.

veřejnou výzvu
na obsazení funkce referent Úřadu městyse Machov s působností v oblasti samosprávy i
státní správy (v rozsahu přenesené působnosti státu na tuto pracovní pozici)
1. Druh práce
a) v přenesené působnosti státu: - správní činnosti na úseku správy majetku, výstavby a
územního plánování, životního prostředí, silničního hospodářství, matriky, vidimace a
legalizace;
b) v rámci samosprávy městyse: - plnění úkolů v souladu s pracovní náplní pro danou
pracovní pozici na úseku pozemkové evidence, bytového a nebytového hospodářství,
územního plánování, odpadového hospodářství, ekologie, lesního hospodářství, provozu
kanalizace a ČOV, dopravy (komunikace, mosty), veřejného osvětlení, správy technického
vybavení městyse, bezpečnosti práce a požární ochrany, elektronických evidencí a
elektronických komunikačních systémů. Řízení pracovníků technické čety městyse.
2. Místo výkonu práce: - správní obvod městyse Machov
3. Předpoklady pro výkon funkce:
- dosažení věku 18 let;
- způsobilost k právním úkonům;
- státní občanství České republiky (případně cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR);
- bezúhonnost;
- ovládání jednacího jazyka (českého jazyka);
- vysokoškolské vzdělání nejlépe v některém z oborů odpovídajícím druhu vykonávané práce;
4. Další požadavky městyse Machov pro vznik pracovního poměru:
- praxe ve státní správě či samosprávě výhodou;
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti obecně či správní činnosti na
úseku územního plánování, matriky, silničního hospodářství, životního prostředí či výstavby
výhodou;
- řidičské oprávnění min. skupiny B;
- komunikativnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, psychická odolnost;
- znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky,
Czech Point, Základní registry, Registr práv a působností, Profil zadavatele apod.;
- základní orientace v právních předpisech v oblastech druhů práce na uvedené pracovní
pozici;
- komunikace v některém z cizích jazyků výhodou;
- ochota k dalšímu sebevzdělávání;
5. Platová třída: 10

6. Pracovní úvazek:
- v průběhu roku 2022 dle dohody, nejpozději od 1. 8. 2022 pak úvazek 1,0
- pracovní poměr na dobu neurčitou.
7. Místo a způsob podání žádosti: Písemné žádosti se podávají osobně v podatelně Úřadu
městyse Machov, případně se zasílají poštou na níže uvedenou adresu.
8. Adresa pro zaslání žádosti: Úřad městyse Machov, Ing. Jiří Krtička – starosta, Machov
119, 549 63 Machov.
9. Lhůta pro podání žádosti: do 15. 12. 2021
10. Termín nástupu: v průběhu roku 2022 dle dohody, nejpozději 1. 8. 2022
11. Obsah přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, pokud jde o cizího
státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
12. K přihlášce se připojí tyto dokumenty:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o doborných
znalostech a dovednostech týkajících se druhu vykonávané práce (viz bod 1),
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u starosty městyse Machov Ing.
Jiřího Krtičky v úředních hodinách úřadu městyse, na telefonu č. 604 569 525, nebo
prostřednictvím e-mailu j.krticka@machov-obec.cz.
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely procesu obsazení pracovní
pozice „referent Úřadu městyse Machov“ v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a
nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro
realizaci procesu obsazení uvedené pracovní pozice. Po ukončení procesu budou podkladové
materiály neúspěšným uchazečům vráceny.

Vyhlašovatel této výzvy si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
V Machově 26. 10. 2021
Ing. Jiří Krtička
starosta

Zveřejněno zároveň i elektronicky na www.machov-obec.cz
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