Statutární město Brno,
Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno
Tajemník Úřadu městské části Brno-Černovice
v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru

samostatný referent/referentka
s místem výkonu práce: Odbor finanční a vnitřních věcí, ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
Charakteristika pozice:
-

usměrňování a koordinace spisové služby,

-

provádění ověřování podpisů (legalizace) a listin (vidimace),

-

zabezpečení agendy vnitřních věcí (úřední deska, správa budovy, nákup kancelářských
potřeb),

-

zabezpečení agendy poskytování dotací z rozpočtu městské části,

-

vedení podatelny včetně vyřizování došlé i odeslané pošty a datových zpráv,

-

zajišťování kontaktního informačního centra pro občany,

-

zabezpečení agend CzechPOINT@office.

Předpoklady a požadavky:
•

státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,

•

věk minimálně 18 let,

•

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,

•

ovládání jednacího jazyka.

Co od vás očekáváme:
• schopnost jednat s lidmi, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost a ochota k dalšímu
vzdělávání,
•

velmi dobrá znalost práce na PC,

•

organizační schopnosti,

•

praxe ve veřejné správě je výhodou.

Požadujeme:
•

středoškolské vzdělání s maturitou.
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Co od nás dostanete:
•

odpovídající platového ohodnocení,

•

pružnou pracovní dobu,

•

velmi dobré pracovní zázemí,

•

možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje,

•

25 dnů dovolené a 4 dny placeného volna při zdravotní indispozici,

•

pracovní poměr na dobu neurčitou,

•

finanční příspěvek na stravování (stravenky),

•

finanční příspěvek na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity,

•

zvýhodněný mobilní tarif.

Odměňování:
•

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění platová třída 8 (základní platový tarif
od 18.300 Kč do 26.830 Kč dle započitatelné praxe a osobní příplatek).

Termín nástupu: 1.7. 2022 nebo dle dohody
Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:
Ing. Pavla Těšíková, tel.: 548 129 834, e-mail: tesikova.pavla@cernovice.brno.cz
Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zašlete v uzavřené obálce označené
názvem výběrového řízení do 6. června 2022 (včetně) na adresu ÚMČ Brno-Černovice,
Bolzanova 1, 618 00 Brno nebo předejte na podatelně Úřadu městské části Brno-Černovice.
Přihláška musí obsahovat 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.
Přihláška je ke stažení na adrese https://www.brno-cernovice.cz/volna-mista/
Bez čeho se neobejdeme:
•

strukturovaný profesní životopis,

•

originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

•

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

•

motivační dopis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://www.brnocernovice.cz/gdpr/
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