MĚSTO NOVÝ BOR
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
tajemnice Městského úřadu Nový Bor vyhlašuje výběrové řízení na funkci

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY TECHNICKÝCH SLUŽEB
A KOMUNÁLNÍHO ODPADU
na odboru správy majetku Městského úřadu Nový Bor
Místo výkonu práce: Nový Bor
Náplň vykonávané práce je zejména:
� řízení oddělení, které spravuje agendy komunálního odpadu města, údržbu městské
zeleně, údržbu hřbitovů, péči o vodní toky a nádrže v majetku města, letní a zimní
údržbu komunikací, údržbu veřejného osvětlení, autodopravu, péči o městská hřiště,
správu budov, řídí zaměstnance na VPP a VS
Požadavky:
� vysokoškolské vzdělání (nejlépe technického nebo ekonomického směru)
� velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, odolnost
vůči stresu
� praxe ve vedoucí funkci minimálně 2 roky
� dobrá znalost místních poměrů - výhodou
� předložení písemně zpracované koncepce návrhu efektivního řízení a činnosti oddělení
(rozsah maximálně dvou stran formátu A4)
� trestní bezúhonnost
� negativní lustrační osvědčení vydané MV ČR podle zákona č. 451/1991 Sb.,
� uživatelská znalost práce na PC (Windows – MS Microsoft Office, Ginis - výhodou)
� řidičský průkaz skupiny B
� schopnost a ochota vysokého pracovního nasazení
� znalost světového jazyka (AJ, NJ) výhodou
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
� přesné označení výběrového řízení
� jméno, příjmení a titul
� datum a místo narození
� státní příslušnost
� místo trvalého pobytu
� číslo občanského průkazu
� datum a podpis uchazeče
Doklady, které uchazeč musí připojit k přihlášce:
� strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkající se požadovaných činností
� potvrzení zaměstnavatele o výkonu ve vedoucí funkci
� předložení písemně zpracované koncepce návrhu efektivního řízení a činnosti
oddělení
� výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
� ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
� ověřená kopie osvědčení vydaného podle zákona č. 451/1991 Sb. (případně doklad o
požádání o vydání tohoto osvědčení)
� čestné prohlášení, že splňuje ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb.
� souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Platové zařazení: 10. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
( platové rozpětí Kč 18.810,- až Kč 28.320,-)
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Lhůta pro podání přihlášky: do 10.00 hod. dne 20.12.2017
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně do podatelny MěÚ na adresu:
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor.
Obálku označte textem: Výběrové řízení – „vedoucí oddělení STS “
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Novém Boru dne 30.11.2017

Ing. Lenka Kazberuková v.r.
tajemnice
Městského úřadu Nový Bor

