MĚSTO VELKÉ HAMRY
468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce
TAJEMNÍKA/TAJEMNICE
Městského úřadu Velké Hamry
(tato funkce je zařazena do 11. platové třídy)
Předpoklady:

státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

věk minimálně 18 let,

způsobilost k právním úkonům,

bezúhonnost,

ovládání jednacího jazyka (čeština),

minimálně tříletá praxe, která musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně
předcházejících jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zaměstnanec,
b) nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním
poměru ke státu,
c) nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě
uvolněného pro výkon této funkce,

ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,

splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Přihláška do výběrového řízení bude obsahovat:

jméno, příjmení a titul zájemce

datum a místo narození zájemce

státní příslušnost zájemce

místo trvalého pobytu zájemce

telefonní číslo, email

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana

datum a podpis zájemce
K přihlášce připojte tyto doklady:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech včetně těch, které se týkají
správních činností,

písemnou představu o fungování a vedení městského úřadu v rozsahu cca dvě strany
A4,

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,
lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění, tato povinnost se
nevztahuj na uchazeče narozené po 1. 12. 1971,
čestné prohlášení o splnění předpokladu dle §5 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o
úřadnících (tříletá praxe)

Nástup možný od 1. 4. 2022.
Pracovní poměr je na dobu neurčitou.
Místem výkonu práce je Městský úřad ve Velkých Hamrech.
Přihlášky včetně požadovaných dokumentů doručte nejpozději do 28. 1. 2022 14:00
hodin buď osobně v kanceláři tajemníka, budova městského úřadu, nebo poštou na
adresu: Městský úřad Velké Hamry, Ing. Martina Vacková, čp. 362, 468 45 Velké
Hamry. Na obálku zájemce uvede „neotevírat, výběrové řízení“.
Dotazy či žádosti o další informace k výběrovému řízení směřujte na Ing. Martinu
Vackovou, tajemnici, emailová adresa: tajemnik@velke-hamry.cz, tel.: 777 914 016,
ID datové schránky: vivbhhv
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu pro podávání přihlášek i na zrušení
výběrového řízení i bez udání důvodu.
Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity
pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku
pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji,
poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšných uchazečům vráceny, případně
skartovány.

Ve Velkých Hamrech dne 12. 1. 2022
Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

