
  

Oznámení o vyhlášení výb rového ízení na pracovní místo 
referenta/referentky Úseku odpadového hospodá ství a ochrany 

ovzduší Odboru životního prost edí a stavebního ú adu 
 

Tajemnice Městského ú adu v Bučovicích vyhlašuje výběrové ízení v souladu s ust. § 7 
zákona č. 312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o ú ednících“) 

 
NA FUNKCI: referent/referentka Úseku odpadového hospodá ství a 

ochrany ovzduší 
 
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:   město Bučovice 
 
P EDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:  dle dohody 
 
PRACOVNÍ POM R:   doba neurčitá 
 
PLATOVÉ ZA AZENÍ: platová t ída 10 (dle na ízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve ve ejných 
službách a správě, ve znění pozdějších p edpisů) 

 
Pracovní náplň: 
 Zajišťuje agendu nakládání s odpady, rozhoduje o kategorizaci odpadů, ukládá nápravná 

opat ení, sankce a pokuty, vede evidenci odpadů dle katalogu. Vyjad uje se k ochraně 
ovzduší p ed znečišťujícími látkami, vyjad uje se k projektovým dokumentacím za danou 
oblast. 
    

Požadujeme: 
 P edpoklady podle § 4 zákona o ú ednících 
 Ukončené vysokoškolské vzdělání min. v bakalá ském studijním programu 
 Výborná znalost práce na PC 
 Zodpovědnost, pečlivost, důslednost 
 Schopnost samostatného rozhodování 
 P íjemné vystupování, umění klidného jednání 
 idičský průkaz sk. B, aktivní idič 
 
Výhodou: 
  Praxe ve ve ejné správě, p ípadně zkouška zvláštní odborné způsobilosti v dané 

problematice 
 

Nabízíme: 
 Odborné vzdělávání u akreditovaných společností 
 Podporu osobního rozvoje 
 Pružnou pracovní dobu 
 25 dní dovolené, 5 dnů zdravotního volna („sick days“) 
 Zajímavé zaměstnanecké benefity (p íspěvek na stravování, na penzijní p ipojištění 

a dovolenou) 
 
Požadované doklady: 
 Písemná p ihláška do výběrového ízení  

 

MĚSTO BUČOVICE 

Městský úřad Bučovice 



 Strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech 

 Originál výpisu z evidence Rejst íku trestů ne starší než 3 měsíce 
 Ově ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Termín odevzdání p ihlášek nejpozd ji do 23. srpna 2019 do 13:30 h. Později doručené 
p ihlášky nebudou do výběrového ízení za azeny. 
 
Upozorn ní pro uchazeče:  
Uchazeči, kte í splní požadované p edpoklady stanovené ve výběrovém ízení, budou 
k účasti ve výběrovém ízení vyzváni prost ednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály 
budou, po ukončení výběrového ízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem 
v p ihlášce k výběrovému ízení. 
 
P ihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a p ílohami. Uvedené doklady se 
p edkládají v originále nebo ú edně ově ené kopii.  
 
P ihlášky zasílejte na adresu:   
Městský ú ad Bučovice, personální a mzdový úsek, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice. Obálku 
označte heslem "výb rové ízení – referent odpadů“. Na obálce neuvád jte svou 
zpáteční adresu! 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové ízení kdykoliv v jeho průběhu.  
 
P ihláška a další požadované dokumenty k výběrovému ízení budou zpracovány a 
uchovány v souladu s na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, čl. 13. 
 
 
Bučovice 31.07.2019 
 
 
 
  
 
Mgr. Andrea Ková ová v. r. 
tajemnice 
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