MĚSTO SADSKÁ
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platné znění, vyhlašuje vedoucí úřadu výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice vedoucího úředníka

„vedoucí ekonomicko správního odboru“
Pracvovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Zákonné předpoklady : věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka, negativní lustrační
osvědčení včetně čestného prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb, v platném znění.
Kvalifikační požadavky:
-

Vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Požadavky :
znalost účetnictví ÚSC a DPH
znalost příslušných právních předpisů
řídící a komunikační schopnosti
uživatelská znalost PC, ŘP skupiny B
ochota k prohlubování kvalifikace
Hlavní náplní práce na této pracovní pozici je vedení účetnictví a zpracovávání rozpočtu města.
Výhodou bude:
-

praxe ve vedení účetnictví obce
zvláštní odborná způsobilost na úseku „finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkum“ dle vyhlášky 512/2002 Sb., v platném znění
znalost problematiky veřejné správy

Náležitosti přihlášky:
-

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)
datum a podpis

Přílohy přihlášky:
-

profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
doklady podle zákona č. 451/1991 Sb. – nevyžaduje se u občanů narozených po 1. prosinci 1971

Další informace:
Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., NV č. 222/2010 Sb.).
Termín předpokládaného nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2015, v případě dohody je nástup možný
dříve.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na prodloužení nebo zrušení výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 15. 6. 2015 na adresu :
Městský úřad Sadská, tajemnice MěÚ, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská. Obálku označte slovy
„Výběrové řízení – Vedoucí ES odboru – neotevírat“.
Kontaktní osoba pro podávání informací : PhDr.Dana Petržilková, tel. 325594261-2.

