Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, okr. Litoměřice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta Obce Čížkovice
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů

výběrové řízení
na místo
STAVEBNÍ TECHNIK
Místo výkonu práce:

Čížkovice

Platová třída:

stanovena v souladu s NV č. 469/2002 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
(10-15 platová třída), příplatky a osobní ohodnocení dle zákona
č. 262/2006 Sb.

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou v délce 1 roku (s následnou
možností prodloužení na dobu neurčitou)

Termín možného nástupu:

Dle dohody

Stručné vymezení pracovní náplně:
- Koordinace stavebních akcí obce
- Provádění stavebního nebo technického dozoru pro stavební akce obce
- Příprava a realizace jednotlivých investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na
výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracování zadávacích listů
- Příprava a zajišťování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení u akcí obce,
zajišťování podkladů pro kolaudaci staveb a plnění jeho podmínek
- Vypracovávání podkladových materiálů pro získání dotačních titulů
- Atd.
Předpoklady (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- Státní občanství ČR (cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR)
- Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost jednacího jazyka
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Požadavky:
- Dosažené vzdělání
o Vysokoškolské vzdělání – stavebního směru
- Další požadavky
o Dobrá uživatelská znalost práce na PC
o Řidičský průkaz skupiny B
o Umění jednat s lidmi, samostatnost, flexibilita, ochota dále se vzdělávat
o Znalost stavební legislativy, výhodou zkouška ZOZ
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče (dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.)::
- Jméno, příjmení, titul uchazeče
- Datum a místo narození uchazeče
- Státní příslušnost uchazeče
- Místo trvalého pobytu uchazeče
- Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- Datum a podpis uchazeče
- Uvedení telefonického a elektronického kontaktu
- Prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
Dále je třeba přiložit (dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- Strukturovaný životopis
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát
nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: 25.1.2019 do 13.00 hodin.
Způsob podání přihlášky:
- Písemně na adresu Obecní úřad Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, obálku označte
slovy „výběrové řízení – stavební technik – NEOTVÍRAT“
- Osobně na podatelnu Obecního úřadu Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, obálku označte slovy
„výběrové řízení – stavební technik – NEOTVÍRAT“

Přihlášky, které nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti a doklady, není možné zařadit do
výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu.

Mgr. Arnošt Waschta
starosta obce
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