Obec Kokašice, Kokašice 48
349 52 Konstantinovy Lázně
IČ 00573647
Č.j.: Kok/707/19

Datum: 30.8.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VEŘEJNÉ VÝZVY
Obec Kokašice, jako územní samosprávný celek, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
tímto
veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
Zaměstnavatel:

Obec Kokašice, IČ: 00573647

Druh práce:

zajišťování výkonu samostatné a přenesené působnosti obce včetně věcně
souvisejících agend, zahrnující především, nikoli však výlučně –
administraci a vedení spisové služby, majetkovou správu obce (vedení
evidence majetku obce, provádění inventur majetku, správa majetku
atd.), přípravu podkladů pro účetnictví, správa bytového hospodářství,
finanční správa obce (správa agendy místních poplatků), evidence
obyvatel, styk s dalšími institucemi a další výkony v samostatné
působnosti obce, znalost mzdového účetnictví

Místo výkonu práce:

obec Kokašice a její přilehlé části

Pracovní poměr:
Předpokládaný nástup:

1,0 úvazek
dle dohody

Platová třída:

8-9 dle Nař. vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

Platový stupeň:

dle dosaženého vzdělání a prokazatelné praxe

na dobu neurčitou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.:
 státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 věk min. 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 znalost jednacího jazyka (český jazyk)
Další předpoklady pro přijetí:
-

min. středoškolské vzdělání s maturitou

velmi dobrá znalost na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook), znalost progr. Gordic, Fénix
výhodou
- řidičský průkaz sk. B
- samostatnost, zodpovědnost, výborné komunikační schopnosti, vstřícný přístup k občanům,
organizační schopnosti, flexibilita
- ochota se dále vzdělávat
- znalost základů veřejné správy a samosprávy
- znalost problematiky územně správního celku výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou
- znalost německého/anglického jazyka výhodou
Zájemci o pracovní poměr doloží:
-

 písemnou přihlášku, kde zájemce uvede jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické a e-mailové spojení, číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde li o cizího státního příslušníka, datum a
podpis
 profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů a jiného studia
Lhůta a způsob podávání přihlášek:





nejpozději do 18. září 2019 do 11:00 hodin
v uzavřené a zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník OÚ – NEOTVÍRAT“
poštou na adresu Obecní úřad Kokašice, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně
osobně - podatelna Obecního úřadu v Kokašicích, Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně,
v době úředních hodin
Ostatní ujednání:
-

-

-

zasláním písemné přihlášky a všech podkladů nevzniká zájemci právní nárok na uzavření
pracovní smlouvy v návaznosti na předmět veřejné výzvy, stejně jako nárok na úhradu
vynaložených nákladů.
vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit, změnit nebo doplnit tuto veřejnou výzvu kdykoliv, a to i
bez udání důvodu.
po skončení veřejné výzvy bude písemně vyrozuměn vybraný zájemce, neúspěšní zájemci
budou informováni e-mailem.
poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny členům výběrové komise. Po ukončení řízení
budou přílohy přihlášky u neúspěšných zájemců skartovány, případně je možné do měsíce od
rozhodnutí požádat o jejich navrácení. Přihláška spolu se zprávou výběrové komise bude
v souladu se Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li
mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. Další informace o zpracování
osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním způsobem umožňující dálkový přístup
na webových stránkách www.kokasice.cz.
veřejná výzva k účasti ve výběrovém řízení bude v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. a § 6
zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění po dobu min. 15 dnů zveřejněna na úřední desce a na
elektronické úřední desce OÚ.

Ing. František Streibl
starosta obce Kokašice

