Obec Markvartice
Markvartice 280
IČO 00555916

407 42 MARKVARTICE

tel. +420 412 585 265

email: posta@markvartice.cz

V Markvarticích 07.06.2022

Starosta obce Markvartice
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa administrativního pracovníka na OÚ Markvartice
Požadavky:
-

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Počítačová gramotnost
Schopnost samostatného rozhodování
Morální bezúhonnost
Komunikativnost a schopnost jednat s lidmi

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 7-8.
Nástup do pracovního poměru 01.07.2022, případně dle dohody
Nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu v oblasti veřejné správy a dovolenou
v rozsahu 5 týdnů za kalendářní rok. Dále příspěvek zaměstnavatele na stravování.
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis
K přihlášce připojte tyto doklady:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
- originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů České republiky ne
starší ne tři měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady a v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení – administrativní pracovník“ doručte:
Osobně na podatelnu obecního úřadu do 23.06.2022 do 14:00 hodin.
nebo poštou na adresu: Obec Markvartice
Markvartice 280
407 42
tak, aby byla doručena na Obecní úřad Markvartice do 23.06.2022
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez udání důvodů.
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2019 Sb.
, o zpracování osobních údajů vás informujeme, že zpracování osobních údajů doručených
v rámci výběrového řízení nám umožňuje čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR ( zpracování na základě
oprávněného zájmu správce). Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné
materiály vráceny.

Tomáš Renka v.r.
starosta obce

