STATUTÁRNÍ
MĚSTO
PŘEROV
MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

–

TAJEMNÍK

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství Odboru
stavebního úřadu a životního prostředí
pro výkon agend vodoprávní úřad a ochrana zemědělského půdního fondu
 místo výkonu práce je město Přerov
 pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 předpokládaný nástup: dle dohody
Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti:
 kvalifikační předpoklad vzdělání – VŠ / vyšší odborné / SŠ s maturitou
technického nebo přírodovědného zaměření (vzdělání v oboru vodního
hospodářství, ochrany vod, výstavby vodních děl, krajinného inženýrství nebo
zemědělství výhodou);
Požaduje se:
 základní orientace v oblasti správního práva, ideálně též vodního práva a stavebního
řádu,
 základní místopisná orientace v širším okolí Přerova (ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností),
 flexibilita, odpovědný přístup k plnění úkolů, schopnost týmové práce, odolnost vůči
stresu, asertivní jednání, schopnost samostatně rozhodovat a přijímat za rozhodnutí
odpovědnost, ochota dále se vzdělávat,
 znalost práce s výpočetní technikou (ovládání e-mailu, práce s internetem, práce
se soubory a adresáři včetně uživatelského ovládání kancelářských aplikací),
 oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“;
Výhodou je:
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2001 Sb., o zvláštní
odborné způsobilosti úředníků územích samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, v některé ze správních činností,
 praxe ve veřejné správě, znalost problematiky územních samosprávných celků.
Předpoklady:
 Občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 věk nad 18 let,

 bezúhonnost,
 způsobilost k právním úkonům.
Platové zařazení:
 dle dosaženého vzdělání platová třída 9 nebo 10 dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:
 strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní
příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data
a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete, nebo doručte osobně v zalepené obálce
a označte nápisem „Výběrové řízení – útvar Kancelář tajemníka – neotvírat“
do 15. 9. 2022 na adresu:
Magistrát města Přerova
útvar Kancelář tajemníka
Bratrská 709/34
750 02 Přerov 2
Upozornění pro uchazeče – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů neúplné
přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být
do výběrového řízení zařazeny.
Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro
účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu
nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup
k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů
správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici
na webových stránkách správce dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/omagistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
Kontaktní osoba:

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání,
telefon: 581 268 267.
Vyvěšeno: 11. 8. 2022
Sňato:

