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oBEcNl URAD BoRANoVlcE
Ke Kampeličce 67,250 65 Líbeznice, te!.283980011

č.i: t+zltzol8loú

Oznámení

o vyhlášení výběrového íízeni pro vznik pracovního poměru úředníka

Starosta obce Bořanovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákonač,31212002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákoni,ve znéní pozdějších předpisů (dále jen zákon),
výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Referent samosprávy

Místo výkonu práce:
Obecní uřad Bořanovice, obec Bořanovice

Charakteristika pozice, náplň práce:

. Administrativní a spisový pracovník - zjm.: vedení spisové služby, věetně zajíšťováni
doručovaní a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek, emailu, komplexní
zajišťování spisové služby (zpracovánípříchozí a odeslané pošty), předarchivní péče o
písemnosti, ukládaní dokumentů, vyhledávání arch. listin, zajištění skartace dokumentů

. Sekletař - zjm.: vyŤizování administrativní agendy vedoucího obecního úřadu, vyíízování
korespondence, objednávání kancelářských potřeb a další práce dle pokynů starosty obce

. organizaónipracovník - zjm.: vedení organizaóně technické agendy jednari orgánů obce,
výboru a komisí azvláštních orgánů, včetně přípravy podkladů, pořizováni zápistlz jednání

. Pokladník- zjm.: pokladní manipulace při výběru poplatků

. Referent spoleěné státní správy a samosprávy - zjm.: vyřizování věcí ve správním řízeni,ve
věci opatrovnictví apod.

. Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu - ám: komplexní výkon agendy na úseku
evidence obyvatel, vidimace a lega|izace, otganizaóně-technick é zabezpeěení voleb

. Referent informačních systémů veřejné správy - 4m.: zajišťováni souhrnné agendy
kontaktního místa czechpoint

. správa uřední desky a obecních vývěsek

. Práce v registru územníidentifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)



. Účastní se přípravy popř. i pruběhu kulturních akcí pořádaných obcí Bořanovice

Platové podmínky se řídí zákonem č.26212006 Sb., zákoník práce, ve znéní pozdějších předpisů a
naíizením vlády ó.56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znéní pozdějších předpisů.

Platová třída: 8. platová třída
Pracovní úvazek: nejlépe plný pracovníúvazek (a0 hodin/týden) na dobu neurčitou s tříměsíční
zkušební dobou
Termín nástupu: dle domluvy, nejraději od ledna 2019

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- středoškolské vzdělaní s maturitní zkouškou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- odbomá zkouška pro uředníky vítána- není podmínkou
- administrativní dovednosti, znalost práce na PC - Ms Office (Word, Excel)
- dobré organizační, komunik ační a rozhodovací schopnosti
- časová flexibilita (pondělí a středa), ochota se dále vzdělávat
- řidičský pŇkaz skupiny B - není podmínkou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - dle § 4 zákona é.31212002 Sb,
- státní občanství ČR nebo cizí státníobčan s trvalým pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- schopnost dorozumět se jednacím jazykem

Náležitosti přihlášky:
- néirzev výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, telefonické spojení
- ěíslo OP (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o ciziho státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce se připojí následující doklady dle § 6 odst. 4 zákonaz
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech |ýkajících se správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový
dokument nevydá, doloží cízi státni občan čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdéIéní
- souhlas s nakládaním s osobními údaji pro účely výběrového řízeni



Místo a způsob podání nabídky:
- Poštou na adresu: Obecní úřad Bořanovice, Ke Kampeličce 67,250 65 Líbeznioo, podací

razitko nejpozději s datem 19.12.2018
- Osobně do podatelny OÚ Bořanovice, budova Obecního úřadu Bořanovice, Ke Kampeličce

67,250 65 Líbeznice, a to pouze v uřední hodiny (pondělí a středa 14.00 - 18.00 hod)
- označení obálky ,rVR - referent samosprávy'6
- přihlášku nelze zasíIat elektronicky

Bližší informace podá starosta obce Libor Řápek, tet:725 021 822, starosta@boranovice.cznebo
osobně v uředních hodinách na oú.

Uzávěrka přihlášek 19.I2.20l8

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto vyhlášené výběrovéřizení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečrr/uchazeěek.

V Bořanovicích dne 4.I2.20I8
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Libor Řápek
starosta obce Bořanovice
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