OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Nepolisy vyhlašuje Výběrové řízení na pozici

Referent státní správy a samosprávy
Místo výkonu práce: Obecní úřad Nepolisy, Nepolisy 75
Předpoklady pro výkon práce:
- úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
- znalost účetnictví vč. daňové problematiky (DPH)
- orientace v legislativě ČR
- samostatnost a komunikativnost
- orientace v systému veřejné správy
- uživatelská práce na PC (Windows, MS Office správa souborů, Word, Excel, Internet a elektronická pošta)
- řidičský průkaz skupiny B
- předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících a územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů

Platová třída: řídí se nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
Pracovní poměr: na dobu určitou (náhrada za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Pracovní úvazek: 50% od 1.9.2019, 100% od 16.9.2019
Předpokládaný nástup: 1.9.2019
Lhůta pro podání přihlášky: do 28.8.2019 do 15:00 hod.
Přihlášky je možno podat osobně na Obecní úřad Nepolisy nebo poštou v obálce na adresu Obecní úřad
Nepolisy, Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy. Pro přihlášky podané poštou je rozhodné datum jejího doručení na
Obecní úřad Nepolisy. Přihlášky podané jiným způsobem nebudou brány v potaz.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis zájemce
- uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu

K přihlášce budou připojeny následující doklady:
- strukturovaný životopis (životopis, ve kterém se uvedou mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech)
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Způsob výběru:
S vybranými kandidáty, kteří budou nejlépe splňovat podmínky vzdělání, vhodné praxe a odborných znalostí,
proběhne ústní pohovor. Bližší informace o výběrovém řízení budou zájemcům sděleny v pozvánce.
V Nepolisech dne 19.8.2019

