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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Chomutov
tajemník MěÚ vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru kancelář starosty

s místem výkonu práce na MěÚ v Chomutově, Zborovská 4602, Chomutov.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt,
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
činností stanovené zvláštními právními předpisy,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.
Další požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání,
• min. 5 let praxe v řízení kolektivu zaměstnanců,
• aktivní znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, Internet),
• řídící a organizační schopnosti, samostatnost v rozhodování,
• zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení.
Uvítáme:
• Praxi ve veřejné správě,
• řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče,
• 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 zájemce.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné
znalosti a dovednosti,
• předložit návrh koncepce odboru kancelář starosty,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3měsíce,
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
• čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Platové zařazení: 9 pl. třída podle nař. vlády č. 253/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce
„Neotvírat - výběrové řízení- vedoucí OKS“ zašlete do 19. září 2003 na
adresu Městský úřad v Chomutově, kancelář tajemníka, Zborovská 4602,
430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Chcete kvalitně a rychle prodat svou nemovitost?
Kontaktujte: RK FINOSA CV, s.r.o.
tel.: 474 623 100

Stěhování dvou odborů
Podle plánu na uvolňování budov bývalého okr. úřadu probíhá v těchto dnech
stěhování odboru dopravy a silničního
hospodářství (ODaSH) a odboru správních
činností (OSČ - evidence obyvatel, občanské průkazy a pasy) z budovy KORD 2 do
budovy MěÚ, Zborovská čp. 4602.
1 - ODaSH se přestěhuje do 3. patra
budovy MěÚ
Oddělení přestupků (tel.: 474/637 320):
stěhování proběhlo 1. a 2. září. Odd.
dopravně správních agend (tel.: 474/637
268): stěhování zaměstnanců proběhne
4. a 5. září. Odd. evidence řidičů, vozidel,
dovozy (tel.: 474/637 277): stěhování proběhne 18. a 19. září. Dojde tak ke zrušení dvou úředních dnů, a to v pátek 19. 9.
a v pondělí 22. 9. Současně vejdou na oddělení v platnost úřední dny: pro občany
pondělí, středa: 8.00 - 17.00, čtvrtek: 8.00
- 12.00 hod., pro prodejce nových a ojetých vozů: úterý: 8.00 - 14.00 hod.
2 - OSČ se přestěhuje do přízemí
budovy MěÚ
Stěhování evidence obyvatel, cestovních
dokladů a občanských průkazů proběhne
16. - 19. září. Dojde tak ke zrušení úředního
dne ve středu 17. 9. Občané si však mohou
své záležitosti vyřídit na evidenci obyvatel
v budově MěÚ, Zborovská čp. 4602.
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