Městský úřad Šlapanice

OZNÁMENÍ
o nabídce zaměstnání

Městský úřad Šlapanice, Masarykovo nám, 100/7, Šlapanice nabízí pracovní pozici:

referent územního plánování
Charakteristika pozice:
Pracovní náplní je výkon úřadu územního plánování; pořizování a projednávání územně
plánovací dokumentace obcí v rozsahu místní příslušnosti ORP, vydávání závazných
stanovisek podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., není-li příslušný krajský úřad, podílení se na
tvorbě územně plánovacích podkladů a jejich aktualizaci, vyřizování podnětů a stížností.
Místo výkonu práce:

MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru
podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:
 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
který ovládá český jazyk
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání
 dobrá znalost práce s PC
 komunikativnost a asertivita
 samostatnost, spolehlivost, důslednost
 praxe ve státní správě a ZOZ v územním plánování – výhodou
Nástup: dle dohody
Pracovní poměr: doba určitá – zástup za dlouhodobou nemoc
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.
Nabízíme:
 možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
 pružnou pracovní dobu,
 pět týdnů dovolené,
 příspěvek zaměstnavatele na stravování,
 možnost čerpání benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturu,
sport a jiné)
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Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka),
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je podle je nutno připojit:



profesní životopis
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášku můžete doručit na adresu:
Městský úřad Šlapanice
personální oddělení
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Kontaktní pracovník - Ing. Dominika Jestříbková (personální referent), tel.: 533 304 211

Oznámení vyvěšeno dne: 15.05.2018
Ing. Bc. Milan Vdoleček, v. r.
tajemník MěÚ
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