MELO č. j. 157/2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Loštice vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2022
na obsazení pracovního místa na Městském úřadu Loštice
na kumulovanou funkci referenta/referentky úseku životního prostředí a správy
majetku města (samospráva) - na dobu neurčitou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ÚSC:

•
•
•
•
•

státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům,
znalost jednacího jazyka,
bezúhonnost

Požadavky pro výkon funkce:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

dosažené vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
výhodou v oboru ekologie a životního prostředí
VŠ, ukončené vzdělání obor veřejná správa, obor ekologie a ŽP výhodou
minimálně 3 roky praxe v oboru veřejné správy, nebo praxe v oblasti ŽP, odpady výhodou
znalost legislativy v oblasti zákona o obcích, problematiky zákona o odpadech a související
legislativy, oblast ŽP výhodou, znalosti v oblasti správy bytového fondu, znalost v oblasti
daňového řádu a správního práva výhodou
znalost práce s mapovými podklady
velmi dobrá znalost práce na PC na uživatelské úrovni (zejména tabulkových programů –
MS Excel, MS Word, MS Office, Internet, MS Outlook)
znalost odborných PC programů (např. GINIS, ISPOP) výhodou
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
předpokládaný nástup od 01.04.2022, popř. dohodou po ukončení výběrového

řízení

Další preferované schopnosti, vlastnosti a dovednosti:

•
•
•

vysoké pracovní nasazení,

•
•
•

velmi dobrá znalost místního prostředí, všeobecný rozhled a znalosti,

zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, loajalita,
schopnost účinně, aktivně a věcně jednat a komunikovat s partnery (obchodními partnery,
klienty, občany města)
nepodjatost, morální bezúhonnost.
Absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše
požadovaných činností a rozvoje osobnosti

Platové zařazení:

•

platová třída 9, dle zákona č. 262/2006 Sb., dle NV č. 341/2017 Sb. 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. Po zapracování osobní
příplatek.

MELO č. j. 157/2022
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 (popř. doručovací adresa)
telefonní a e-mailový kontakt (komunikace probíhá telefonicky nebo e-mailem)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
datum a podpis uchazeče.

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
3)
4)

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
motivační dopis

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách města,
odkaz: https://www.mu-lostice.cz/mesto/vyberova-a-nabidkova-rizeni/
Přihlášku doručte v termínu 10.03.2022
Písemně na adresu: Město Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
Osobně: doručit na podatelnu MěÚ Loštice nejpozději dne 10.03.2022 do 11.00 hod.

(rozhodující je podací razítko podatelny úřadu)

Uzavřenou a neprůhlednou obálku s přihláškou označte
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2022 – Referent/ka úseku životního prostředí a
správy majetku města – NEOTVÍRAT“
Další informace k VŘ na tuto pozici podá osobně, nebo telefonicky starostka města Loštice Bc.
Šárka Havelková Seifertová, tel.: 603 560 816, nebo referent úseku ŽP a správy majetku města
Alena Melhubová, tel.: 583 401 807.
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 https://www.mu-lostice.cz/urad-1/volna-pracovni-mista/?search=&jdi=&kateg=0
Městský úřad Loštice si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré
přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Podáním
přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Loštice bude pro potřeby výběrového řízení nakládat
s jeho osobními údaji. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické
úřední desce města Loštice na internetové adrese www.mu-lostice.cz.

V Lošticích, dne: 07.02.2022
Vyvěšeno dne: 09.02.2022
Sejmuto dne: ………………………

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

