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OBEC NESOVICE
Okres Vyškov
rsc 68333

Obec Nesovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
administrativní pracovnice

Výběrové řízení vyhlašuje starosta obce v souladu s § 7 zákona Č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon Č. 312/2002 Sb.).

Charakteristika pozice:
Zajištění výkonu evidence správních poplatků, evidence obyvatelstva, matriky, pokladny a
dalších administrativních prací

Bližší informace o druhu práce podá: Vítězslav Reška- starosta obce

Platové podmínky se řídí zákonem Č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• středoškolské vzdělání
• dobré komunikační schopnosti při jednání s lidmi,
• samostatnost, spolehlivost, pružnost, vysoké pracovní nasazení,
• znalost práce na PC (MS Office)
• ochota se dále vzdělávat.

Dále výhodou:
• praxe ve veřejné správě,
• znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina).

Termín nástupu: duben 2013

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
stanovené § 4 zákona Č. 312/2002 Sb. jsou:
• státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
• věk minimálně 18 let,
• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona Č. 312/2002 Sb.):
jméno, příjmení, datum a misto narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a prohlášení o souhlasu s využitím
osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.



K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
• strukturovaný životopis,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce s
názvem výběrového řízení do 6.3 .2013 (včetně) na adresu:

Obec Nesovice
Nesovice 305
683 33 Nesovice

nebo osobně na podatelnu OÚ Nesovice - pí. Krištofová

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 18.2.2013

Vítězslav Reška - starosta obce
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