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______________________________________________________________________
Město Rajhrad vydává v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 6 odstavec. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“ ) tuto
VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců na úřední pracovní pozici:
asistent/asistentka samosprávy
Místo výkonu práce:
Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
Druh práce:
- administrativní zpracování agend výkonu samostatné působnosti územního
samosprávného celku (administrativa starosty a orgánů samosprávy)
- zajišťování činností při správě agend samosprávy a v dílčích úsecích odborných agend
státní správy (správní činnosti vybraných působností)
- provoz a koordinace spisové služby a předarchivní péče o dokumenty
(správa a obsluha spisové služby, oběh dokumentů, archivace a skartace)
- péče o chod kanceláře samosprávy
Typ pracovněprávního vztahu:
pracovní poměr na dobu neurčitou s pracovním úvazkem 1.0;
předpokládaný nástup od 1. 3. 2023, případně dle dohody s vybraným uchazečem.
Základní předpoklady pro pracovní pozici:
splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících.
Další předpoklady :
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
- řidičské oprávnění sk. B
- práce na PC (MS Office, Internet Explorer, MS Outlook)
- znalost principu veřejné správy a schopnost orientace v právních předpisech
- výhodou praxe ve veřejné správě, zkouška odborné způsobilosti úředníka
- schopnost samostatné úvahy a interpretace psaného textu i odborné povahy
- komunikační dovednosti a znalost užívání spisovného českého jazyka
- vstřícnost, touha být prospěšný veřejnosti a ochota vzdělávat se
Hledáme kreativního a týmového hráče veselé povahy, který se umí postavit k věci
jako profesionál, nebojí se být sám sebou či prezentovat nepopulární postupy, umí se sám
rozhodovat, držet slovo a dotahovat věci do konce. Hledáme kvalitní administrativní posilu,
o kterou se můžeme vždycky opřít.
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Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- 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,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas se zpracováním osobních údajů,
- motivační dopis.
Platové zařazení:
Referent společné státní správy a samosprávy, č. 2.10.01 zařazený do městského úřadu.
Platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1.
Způsob podání:
- v listinné podobě na adresu: Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
v uzavřené obálce označené „asistent samosprávy“
- v elektronické podobě (elektronická přihláška musí být podepsána zaručeným
elektronickým podpisem uchazeče, přílohy dokumentu převedené do elektronické
podoby formou autorizované konverze v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů):
o e-mailem: na elektronickou adresu mesto@rajhrad.cz
Lhůta pro podání přihlášek:
16. prosince 2022 do 13 hod.
Do výběru budou zařazeny všechny přihlášky, doručené ve stanovené lhůtě.
Originály poskytnutých dokladů budou nevybraným uchazečům vráceny zpět.
Pracovní smlouvu lze uzavřít pouze se zájemcem, který splňuje předpoklady a podmínky
stanovené ve veřejné výzvě a podal úplnou přihlášku včetně povinných příloh.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Kontaktní pracovník:
Markéta Pospíšilová, tel.: 547.426.813, e-mail: marketa.pospisilova@rajhrad.cz
Mgr. František Ondráček, v. r.
starosta města
OTISK RAZÍTKA
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