Starostka města Planá
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

Č.j.: 8035/2022/ST

úředník/úřednice stavebního úřadu

v Odboru stavební úřad Městského úřadu Planá
-

platová třída 9 nebo 10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.) s ohledem na nejvyšší
dosažené vzdělání (v souvislosti s platovým zařazením bude stanovena odpovídající pracovní
náplň)

Rámcová pracovní náplň:
 výkon stavebního úřadu, výkon silničního správního úřadu, administrativní, evidenční a
kontrolní činnost
Kvalifikační a odborné požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického 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
 osvědčení o absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 dobré komunikační schopnosti
 praxe ve veřejné správě výhodou
 řidičský průkaz sk. B
 dobrá znalost práce na PC
 občanská bezúhonnost
Nabízíme:
 možnost získání služebního bytu
 zajímavé a perspektivní zaměstnání s individuálním přístupem k svěřeným úkolům
 motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na
penzijní připojištění, indispoziční volno apod.)
Předpokládaný datum nástupu: dle dohody
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
2. strukturovaný životopis
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout u starostky Městského úřadu
Planá nebo stáhnout z webových stránek www.plana.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-

mista .
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 13. 1. 2023 starostka (podatelna) Městského úřadu
Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.
Bližší informace na telefonu č. 374 752 912, 374 752 916

