OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM
Obecní úřad Proseč pod Ještědem č.p.89, 463 43 Český Dub
IČO: 00671941, Tel.: +420 482 725 474, E-mail: uradppj@atlas.cz

Veřejná výzva
k přihlášení zájemců na pozici zaměstnance územního samosprávného celku
V souladu s ust. § 6 zákona 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávních
celků a o změně některých zákonů, tímto zveřejňujeme výzvu k přihlášení zájemců na
pozici zaměstnance územního samosprávného celku, obce Proseč pod Ještědem.
Název územního samosprávného celku:
Obec Proseč pod Ještědem
Druh práce a místo výkonu práce:
• druh práce: úředník obce — pro výkon agendy vedení spisové služby,
evidence obyvatel, Czech POINT, vidimace a legalizace, příprava a
zabezpečení voleb, správa úřední desky a webových stránek obce, výběr
poplatků, další činnosti
• místo výkonu práce: Obecní úřad Proseč pod Ještědem, Proseč pod
Ještědem 89, 463 43 Český Dub
Předpoklady:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk.
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru
odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
• dosažené středoškolské vzdělání
• osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání nebo zvláštní odborné
způsobilosti (podle ust. § 19 a § 21 zákona 312/2002 Sb.,) výhodou
• znalost práce s výpočetní technikou
• řidičský průkaz skupiny B
• dobré komunikační schopnosti
• znalost práce s pokladní hotovostí
• slušné a společensky vhodné vystupování při kontaktu s veřejností
• samostatnost a flexibilita, spolehlivost
Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška
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.
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Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
1. Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností.
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové ohodnocení:
• Dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění v závislosti na dosaženém
vzdělání a praxi.
• Pracovní poměr v plném pracovním úvazku na dobu určitou, zkušební doba 3
měsíce.
• 8. platová třída, osobní ohodnocení po ukončení zkušební doby.
Lhůta pro podání přihlášky: do 18.11.2019 do 12.00 hodin
Předpokládaný termín nástupu: listopad/prosinec 2019 nebo dle dohody
Místo a způsob podání přihlášky:
Písemně nebo osobně na adresu: Obecní úřad Proseč pod Ještědem, Proseč pod
Ještědem 89, 463 43 Český Dub. Obálku označte textem: „Veřejná výzva – úředník“.
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Proseči pod Ještědem dne 17. 10. 2019

Tomáš Schwarz
starosta obce
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