Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Obec VŘESOVÁ
Vřesová č.p.3, 357 43, Vřesová
vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a ve znění a zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

veřejnou výzvu k podávání přihlášek na obsazení pracovního místa:
referent/ka – mzdová účetní

Popis pracovní pozice: zabezpečení mzdové a personální agendy a administrativa
Místo výkonu práce:

Obecní úřad Vřesová, Vřesová č.p.3, 357 43

Platové zařazení:

dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění

Termín nástupu:

dohodou - pracovní poměr na dobu neurčitou

Požadavky na uchazeče:
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v ČR trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o úřednících
- ovládá jednací jazyk
- splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním
předpisem.
2. splňují další podmínky stanovené pro tuto veřejnou výzvu:
- odborné znalosti v oblasti mzdové agendy
- teoretické znalosti o činnostech územní samosprávy
- obecné znalosti a orientace v základních právních předpisech
- praxe na obdobné pracovní pozici – výhodou
- minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
- velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC
- pečlivost, svědomitost, flexibilita, loajalita, odpovědnost, samostatnost
- organizační a komunikační schopnosti
- řidičský průkaz sk. B
- velmi dobrá znalost českého jazyka a vyjadřovací schopnosti, bezchybný písemný
projev

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis.
- datum a podpis.
Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem o úřednících.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis),
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál), u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně kontaktu doručte do 9.12.2022 do 12.00hod. buď osobně na
podatelnu nebo poštou na adresu: Obecní úřad, Vřesová č.p.3, 357 43 Vřesová
Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva referent – mzdová účetní“.
Uchazeči, kteří splní požadavky stanovené touto veřejnou výzvou budou telefonicky vyzváni
k ústnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Vyvěšeno: 24.11.2022

Jiří Sivák
starosta obce Vřesová v.r.

