Odborný(á) pracovník(ce) - oddělení státní
správy komunikací a veřejné dopravy
MĚSTO TÁBOR
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Tábor
vyhlašuje
podle § 7 odst. (1) písmeno b) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa úředníka (ce)

odborný(á) pracovník(ce) oddělení státní správy komunikací a veřejné
dopravy
(odbor dopravy)
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
Název územního samosprávného celku: Město Tábor, IČ: 00253014
Druh a místo výkonu práce: odborný(á) pracovník(ce) oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy, s
místem výkonu práce Tábor.
Ve své pracovní náplni vykonává např.:
vykonává působnost silničního správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb.
vykonává působnost speciálního stavebního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb. a 183/2006 Sb. pro dopravní
stavby
vykonává působnost dopravního úřadu dle zák. č. 111/1994 Sb.
zajišťuje základní poradenskou a konzultační činnost v rozsahu výše uvedených a souvisejících právních
předpisů
Platová třída: 9*
Předpokládaný nástup: červenec/srpen 2017
Základní předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb.:
1. státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)

2.
3.
4.

věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

Jiné požadavky:
1. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

2.
3.
4.

práce s PC – MS OFFICE, internet
dobré komunikační dovednosti slovem i písmem, korektní jednání
řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou je:

1.
2.
3.

praxe v oblasti státní správy
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávaným činnostem
zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. či osvědčení o uznání
rovnocennosti vzdělání dle §33 zák. č. 312/2002 Sb.
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení a titul

2.

datum a místo narození

3.
4.
5.
6.

státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis zájemce

a dále připojí tyto doklady:
1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
vztahujících se k požadovanému výkonu činnosti

2.

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie)

3.

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 7.
července 2017, do 14,30 hodin, v podatelně Městského úřadu Tábor , Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor.
Na obálku prosím uveďte:
NEOTVÍRAT – výběrové řízení – odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné
dopravy.
Další informace podá Mgr. Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy, tel. 381486280, e-mail: jan.pavek@mutabor.cz.
*platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a podle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Ing. Lubomír Šrámek
tajemník Městského úřadu Tábor

