Město Frenštát pod Radhoštěm
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Frenštát pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

„referent odboru výstavby a územního plánování“
Územní samosprávný celek:
Druh práce:
Místo výkonu práce:
Druh pracovního poměru:
Platová třída:
Předpokládaný nástup:

Frenštát pod Radhoštěm
referent územního plánování a stavebního řádu,
referent pro pozemní komunikace
Frenštát pod Radhoštěm
pracovní poměr na dobu neurčitou
10. třída
01.08.2021 příp. dle dohody

Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v České republice
- bezúhonnost
- plná svéprávnost
- ovládání jednacího jazyka
Požadavky pro výkon funkce:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru
- nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
- nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví
- samostatnost, komunikativnost
- uživatelská znalost Microsoft Office, program Word, Excel
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Výhodou:
- zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu
- praxe při výkonu stavebně správní činnosti ve státní správě nebo samosprávě
- znalost obecně závazných právních předpisů (stavební zákon, správní řád, zákon
o obcích apod.)
Vykonávané hlavní činnosti:
- správní činnosti na úseku stavebního řádu
- silniční správní úřad
- speciální stavební úřad pro komunikace
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
1

-

místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail
číslo občanského průkazu
datum a podpis zájemce

Lhůta pro podání přihlášek: do 30.06.2021 (touto lhůtou je stanoveno datum doručení
přihlášek na uvedenou adresu, nikoliv datum jejího odeslání)
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 12.07.2021
Místo a způsob podání přihlášek:
písemně nebo osobně - Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č. 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm
obálky označte „Výběrové řízení – referent OVÚP“.
K přihlášce je nezbytné připojit tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
doklady o získání dalších odborností, dovedností a znalostí
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 09.06.2021

Ing. Radka Krištofová, v. r.
tajemnice MěÚ

Tajemník MěÚ si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.
Poskytnuté materiály budou vráceny po ukončení výběrového řízení poštou, příp. si je mohou uchazeči
vyzvednout osobně. Bližší informace na tel. č. 556 833 118, Dana Svobodová, personalistka.
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