Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
MĚSTO MIMOŇ
Tajemnice úřadu
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

v souladu s § 7 zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků v platném znění vyhlašuje dne 11.7.2017
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
REFERENT ODBORU ROZVOJE MĚSTA MĚÚ MIMOŇ
Pracovní poměr : na dobu neurčitou
Místo výkonu práce : město Mimoň
Rozsah výkonu práce : 40 hodin týdně
Předpokládaný nástup: srpen 2017
Platové zařazení : 8.platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů
Charakteristika vykonávané činnosti :
podíl na technickoadministrativní přípravě investičních akcí,
jejich kontrole, na přípravě výběrových řízení a řízení o dotacích
Zákonné požadavky:
dosažení věku 18 let
státní občanství ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt (§ 65 a násl. zákon 326/199 Sb., O pobytu
cizinců na území ČR),
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady :
úplné středoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření
řidičský průkaz skupiny B
znalost PC na velmi dobré úrovni
výhodou - jazykové dovednosti, praxe ve veřejné a znalost vedení
elektronické spisové služby výhodou

Jiné požadavky :
systematičnost, pečlivost, schopnost vyjednávání a argumentace,
týmová práce
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo jeho narození,
státní příslušnost
místo trvalého pobytu uchazeče a kontaktní spojení
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží
cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
S případnými dotazy se obracejte na tajemnici úřadu tel. 606 602 319,
487 805 043, mail: tvrznikova@mestomimon.cz
Písemné přihlášky doručte poštou nebo osobně nejpozději do 26.7.2017
do13 hodin na podatelnu Městského úřadu Mimoň, ul. Mírová č.p.120,
Mimoň v obálce označené :Výběrové řízení – referent Odboru rozvoje
města, NEOTVÍRAT.
Na ústní pohovory budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří splnili
požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili řádně
vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez udání důvodu toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
……………………………………………
Mgr. B.Tvrzníková
Vyvěšeno dne: 11.7.2017

