Město Borovany

Tajemnice Městského úřadu Borovany vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent/referentka investičního úseku
místo výkonu práce: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany
možnost nástupu:

ihned, jinak dle dohody

předpoklady:

trestní bezúhonnost, praxe v oboru 3 roky (VŠ) nebo 6 let (SŠ) vítána

požadované vzdělání: vysokoškolské, popř. SŠ vzdělání technického směru
druh práce:

- zajišťování přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí včetně
projektové přípravy a inženýrské činnosti
- příprava a zadávání veřejných zakázek
- sledování a zajišťování plynulého zásobování města všemi druhy energií

doba:

neurčitá

platová třída:

tarifní třída 10. (VŠ) nebo 9 (SŠ) dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů,

další požadavky:

znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet); dobré komunikativní
vlastnosti; časová flexibilita; platný řidičský průkaz skupiny „B“; praxe
v činnostech podle požadovaného druhu práce vítaná

způsob přihlášení:

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uchazeči mohou zaslat přihlášku na adresu Městský úřad Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12
Borovany, nebo osobně předat na podatelně MěÚ Borovany v úředních hodinách nejpozději do 9. 8.
2021.
informace:

Mgr. Jana Timmermansová, tajemnice MěÚ Borovany, tel.: 725 032 552,
e-mail: tajemnik@borovany-cb.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 10. 8. 2021 a 11. 8. 2021, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči
sdělen telefonicky nebo mailem.
Městský úřad Borovany si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů případně
zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

