MĚSTO TRHOVÉ SVINY
vypisuje výběrové řízení na

PRACOVNÍKA ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Funkce:

REFERENT REGISTRU ŘIDIČŮ, ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ
pracovní smlouva na dobu neurčitou
Platová třída: 10
Místo výkonu práce: správní obvod MěÚ Trhové Sviny
Pracovní náplň: zajišťování výkonu státní správy podle § 124 odst. 5 z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a podle § 53 odst. 2 z. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v platném znění
Požadavky:
předpoklad pro vznik pracovního poměru – dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
dosažené vzdělání – úplné střední s maturitou a vyšší
řidičské oprávnění sk. A, B, B+E, C, C+E, T,
znalost práce na PC
Předpoklady:
flexibilita, vytrvalost, odolnost, schopnost koncepčně myslet, schopnost a ochota se dále vzdělávat, dobré komunikační schopnosti;
Výhody:
praxe ve státní správě, osvědčení o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.
512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, pro
správní rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
Lhůta pro podání přihlášky s profesním životopisem: do 31. března 2020 osobně nebo poštou
na adresu Městský úřad, Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny. Zalepenou obálku označte slovy:
„Neotvírat-výběrové řízení“
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 občana), telefonní kontakt, datum a podpis
Přílohy přihlášky jsou:
1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
3. lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
5. souhlas se zpracováním osobních údajů.

Bližší informace: Jan Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství,
MěÚ Trhové Sviny, tel. 386 301 446

