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nnáámm..  MMíírruu  11,,  ppoošštt..  ppřřiihhrrááddkkaa  1188,,  440077  7777    ŠŠlluukknnoovv 

 

zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov                                                          
v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, v platném znění 

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na funkci úředníka – odborného pracovníka Odboru rozvoje a ŽP  

Městského úřadu Šluknov 

předpokládaný nástup možný ihned 

• Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

➢ státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen 
k trvalému pobytu, 

➢ dosažení věku 18 let, 
➢ způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka 

• Požadavky: 

➢ kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou   
➢ komunikativnost a organizační schopnosti 
➢ znalost práce na PC 
➢ řidičské oprávnění skupiny „B“, vzdělání či praxe v oboru stavebnictví, veřejné 

správy nebo v technických oborech, místní znalost a znalost cizích jazyků - 
výhodou. 

• Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

➢ jméno, příjmení a titul  
➢ datum a místo narození 
➢ státní příslušnost  
➢ místo trvalého pobytu 
➢ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana 
➢ datum a podpis uchazeče 
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• Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady: 

➢ Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností  

➢ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským 
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením) 

➢ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

• Platová třída odpovídající druhu práce: 

➢ 9. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

➢ zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe 

• Způsob podání přihlášky: 

Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce 
s označením „Odborný pracovník ORŽP“ nejpozději do 31.05.2017 osobně do podatelny 
Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu:  
 
Městský úřad Šluknov 
k rukám tajemnice 
nám. Míru 1 
407 77 Šluknov 
 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu, případně 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
Ve Šluknově dne 03.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r. 
tajemnice MěÚ Šluknov 

 
 


