Obec Šestajovice
Husova 60, 250 92 Šestajovice

Starosta obce Šestajovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
REFERENT MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Místo výkonu práce: Obec Šestajovice
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pracovní úvazek 40 hod. týdně.
Nabízíme: práci v malém kolektivu, stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené.
Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – platová třída 7,
po skončení zkušební doby osobní ohodnocení.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Praxe vítána, není však podmínkou. Vhodné i pro absolventy.
Předpoklady:
- bezúhonnost
- státní občanství ČR
- spolehlivost
- zdravotní způsobilost
- vzdělání minimálně střední s maturitou
Požadavky:
- Dobrá znalost práce na PC, Word, Excel
- Dobré komunikační schopnosti
- Znalost základních registrů – Czech Point vítána (není podmínkou)
- Zkoušky z odborné způsobilosti – výhodou, není však podmínkou
Náplň práce pro Obec Šestajovice
- Pokladna – výběr místních poplatků
- Základní registry – Czech Point
- Vedení sekretariátu a kanceláře starosty
- Podatelna a spisový řád
- Příprava pro volby
- Registr popisných čísel
Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
- Jméno, příjmení, titul
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt
- Datum a podpis uchazeče

K žádosti uchazeč přiloží:
- Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
- Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání žádosti:
- Lhůta pro podání přihlášky: do 10.12.2021 do 12:00 hodin
- Způsob podání přihlášky: poštou na adresu Obec Šestajovice, Husova 60, 1250 92
Šestajovice, nebo osobně do podatelny obecního úřadu (sídlo tamtéž), nebo prostřednictvím
datové schránky DS: vm4b5e2, nebo elektronicky na email: fakturace@sestajovice.cz
- Žádosti podávejte v zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT“,
v případě elektronické komunikace uveďte do názvu označení „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT“.
- Vybraní uchazeči budou po dohodě termínu pozváni k osobnímu pohovoru.
- Zaměstnavatel si vyhrazuje právo ukončit výběrové řízení v dřívějším termínu.
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