Úřad městyse Vranov nad Dyjí
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
Tel. 515296312

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Úřadu městyse Vranov nad Dyjí
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní místo referenta úřadu městyse Vranov nad Dyjí
s místem výkonu práce na Úřadě městyse Vranov nad Dyjí
Požadavky: dosažené vzdělání –

Středoškolské vzdělání ukončené maturitou

Přednost bude mít
uchazeč se vzděláním Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle
par. 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů:
 vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího
programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu
v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci,
sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální
činnost.


vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku akreditovaném podle zvláštního právního
předpisu.

Výhodou:


zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost
výkonu veřejného opatrovnictví



zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně právní ochrany dětí

dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. ZOZ je možné nahradit osvědčením o uznání
rovnocennosti vzdělání dle § 34 téhož zákona, které vydává
Ministerstvo vnitra.

znalosti oboru

Všeobecný přehled právních předpisů v oblasti samosprávy a státní
správy.

praxe ve státní
správě nebo
samosprávě

Vítána.

požadované
dovednosti

- dovednost pracovat na PC (Word, Excel,
Internet)
- výborná uživatelská znalost MS Office
- koncepční dovednosti
- organizační schopnosti
- znalost regionu
- schopnost spolupráce a konstruktivní diskuze
- řešení konfliktních situací
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
- ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace
získaných vědomostí

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky
do výběrového řízení.
Kontaktní osoba – Ing. Petr Grund, tajemník úřadu městyse, tel.: 515296312, 515225903
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění a nařízením vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Termín nástupu: 1. 12.2019, nebo dle dohody.
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení nemusí být ověřováno).
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději do 18.11.2019 do 12,00 hod.. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, nebo
zašlete na adresu: Úřad městyse Vranov nad Dyjí, tajemník úřadu, Náměstí 21, 671 03
Vranov nad Dyjí. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent úřadu, NEOTVÍRAT“.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou
k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu.

