OZNÁMENÍ
Městský úřad Pohořelice s rozšířenou působností hledá vhodného uchazeče
k obsazení funkčního místa:

investiční referent
Městského úřadu Pohořelice
Požadavky pro výkon funkce:







státní občanství ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
vzdělání: vysokoškolské, vyšší odborné, úplné střední, výhodou technického směru
praxe v oboru ve stavebnictví, projektové činnosti a v přípravě a realizaci investic výhodou
bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti a vstřícné jednání s občany
znalost práce na PC
dobrý zdravotní stav

Předpokládaná náplň práce:








inženýrská a administrativní činnost spojená s investiční výstavbou města,
příprava zadávacích a výběrových řízení souvisejících s investicemi města
příprava a účast na stavebních a kolaudačních řízení staveb
příprava plánu investičních akcí města
schopnost přípravy zadání a vyhodnocování projektové dokumentace
orientace a schopnost vyhodnocování stavebních a investičních rozpočtů a kalkulací
kontrola prováděných prací dodavateli, jednání s dodavateli

Platové podmínky: řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v platném
znění, příloha č. 2 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
platová třída 10

Termín nástupu: ihned, případně dohodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:







jméno, příjmení, titul zájemce
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
datum a podpis zájemce, telefon. spojení

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:





strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnání, odborných znalostech a dovednostech
originál výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (k diplomu i vysvědčení o absolutoriu nebo o státní závěrečné
zkoušce)
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v uzavřené obálce označené
„výběrové řízení – investiční referent“ do 20. 2. 2019 na adresu:
Městský úřad
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Bližší informace poskytne p. Formanová tel. 519 301 384, 728 472 967

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

