OBEC ČESKÁ RYBNÁ
Tel.: 465 322 666, 737 505 134
e-mail: ceskarybna@tyhan.cz

561 85 Česká Rybná

Naše č. j.: OBCR/582/2021
VEŘEJNÁ VÝZVA
k přihlášení zájemců o pracovní místo úředníka ÚSC
Starosta Obce Česká Rybná v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje veřejnou
výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo úředníka územního
samosprávného celku.
Název územního samosprávného celku:
Obec Česká Rybná
Druh práce:
1.02.03 účetní
2.10.01 – referent společné státní správy a samosprávy
2.10.08 – referent finanční a daňové správy
2.10.26 – referent všeobecné správy vnitřních věcí státu
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná
Pracovní poměr:
Na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.):
9. platová třída
Pracovní úvazek:
1,0
Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
•
Fyzická osoba, která je občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt;
•

Věk minimálně 18 let;

•

Plná svéprávnost;

•

Bezúhonnost;

•

Ovládání jednacího jazyka;

•
Splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním
předpisem.
Požadované vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další předpoklady pro výkon práce:
•

Praxe v oboru účetnictví min. 2 roky;

•

Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, účetní systémy)

•

Řidičské oprávnění skupiny „B“;

•

Znalost administrativní práce;

•

Komunikativnost, pečlivost, důslednost, vstřícný přístup k občanům;

•

Aktivní a samostatný přístup k práci;

•

Ochota dále se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a znalosti.

Náležitosti přihlášky zájemce:
•

Jméno, příjmení a titul;

•

Datum a místo narození;

•

Státní příslušnost;

•

Místo trvalého pobytu a místo bydliště, pokud se liší od místa trvalého pobytu;

•
Číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka;
•

Kontaktní údaje zájemce (telefon, e-mail apod.);

•

Datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
•
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností,
•
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
•

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu:
1.5.2022, případně dle dohody

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
31.01.2022 do 17:00 hodin.
Způsob podání přihlášky:
Písemně v zalepené obálce označené: „Veřejná výzva – účetní/úředník – neotvírat!“
Místo podání přihlášky:
Obecní úřad Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná
Kontaktní osoba:
Josef Vencl, starosta obce, 737 505 134, e-mail: ceskarybna@tyhan.cz

V České Rybné 16.12.2021

Josef
Vencl

Digitálně podepsal
Josef Vencl
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09:10:39 +01'00'

