Město Hodonín
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Hodonín vyhlašuje
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)

výběrové řízení
Na pracovní pozici (druh práce)
Pracovní náplň

Referent/ka odboru rozvoje města pro oblast GIS
(zařazen do odboru rozvoje města)
Zajištění tvorby a užívání geografického informačního systému
(GIS), výkon činnosti orgánu územního plánování při pořizování
územně analytických podkladů pro spádové území, konzultační a
poradenská činnost na úseku územního plánování pro oblast
územně analytických podkladů

Místo výkonu práce

Hodonín

Platové zařazení

Platová třída 10 (dle NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů a dále dle ZP)

Pracovní poměr

Doba neurčitá

Předpokládaný nástup

květen 2017

Předpoklady:
 Státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
 Znalost jednacího jazyka
 Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
Další požadavky:
 VŠ vzdělání ve vazbě na § 24 zákona č. 183/2006 Sb. – kvalifikační požadavky na územně plánovací
činnost
 Velmi dobrá práce na PC – uživatelská obsluha MS Office, ArcGIS, Microstation
 Výhodou zkušenosti při tvorbě a užívání GIS, osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního
plánování, praxe na úseku územního plánování, organizační a komunikační dovednosti
 Odpovědnost, asertivní jednání, odolnost vůči stresu, schopnost samostatné i týmové práce
Náležitosti přihlášky uchazeče:
 Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost a místo trvalého
pobytu uchazeče
 Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
Doklady, které je nutno doložit k přihlášce:


Strukturovaný profesní životopis



Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do
výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Lhůta pro podání přihlášky

Nejpozději do 31. 3. 2017, do 12.00 hodin

Forma přihlášky

písemná
Městský úřad Hodonín, osobně nebo prostřednictvím pošty,
v zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT“ – VŘ –GIS
Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, kancelář tajemnice, 695
35 Hodonín

Místo a způsob podání přihlášky
Adresa, kam přihlášku zaslat

V Hodoníně dne 9. 3. 2017

Ing. Jarmila Horská
tajemnice MěÚ
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