MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Oznámení o výběrovém řízení

Tajemník Městského úřadu Kopřivnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
výběrové řízení č. 7/2018 na obsazení pracovního místa
REFERENT SPRÁVY KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Místo výkonu práce:

na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce, termín nástupu: 1. 7. 2018,
případně dle dohody
Kopřivnice

Platová třída:

9

Pracovní poměr:

Charakteristika vykonávané činnosti:
• Zajištění kompletní správy, provozu a údržby komunálního majetku v oblastech místních
komunikací, veřejného osvětlení a městského rozhlasu, městského mobiliáře, veřejných WC,
hřbitovů, městských vodovodů a kanalizací, tvorby a vedení pasportů komunálního majetku.
• Plánování a kontrola činností prováděných správcem komunálního majetku, zejména
v souladu se smlouvou o zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice.
• Vyřizování stížností a podnětů fyzických a právnických osob v oblasti komunálního majetku.
• Zajišťování komunikace mezi úřadem, komisemi Rady města Kopřivnice pro části města a
občany
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český
jazyk,
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• VŠ, VOŠ, příp. SŠ s maturitní zkouškou stavebního nebo ekonomického směru.
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
• Aktivní znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Internet.
• Schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů.
• Dobré komunikativní schopnosti, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.
• Řidičské oprávnění sk. B.
Výhodou:
• Praxe v oblasti správy majetku a komunálního hospodářství.
• Znalost místopisu města Kopřivnice včetně místních částí.
• Znalost příslušné legislativy upravující výkon předmětné agendy (zejména zák. č. 274/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Uchazeči předloží:
1. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového
řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
(uveďte prosím telefon, e-mail), číslo občanského průkazu, datum a podpis (vzor je uložen na
webových
stránkách města),
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profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
motivační dopis, zaměřený na znalosti a praxi uchazeče v daném oboru
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:

do 15. 06. 2018

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu
Kopřivnice
Adresa pro podání přihlášky:
MÚ Kopřivnice, VŘ 7/2018, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Ing. Miroslav Halatin v. r.
tajemník Městského úřadu Kopřivnice
V Kopřivnici 21.05.2018
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