
Město Rok ice nad Jizerou
par,s.2/2022 V Rokytnici tlucl ,Ji:erott clne 2l. clubnu 2()22.

z,ve řeiňuie , ,,,,,u',"!i;:,X:,n:ř::}:r"};,,:';ť,:,?,i;iliIjiii,Í;i;';:í;,tlsprúv,tt.ýclt celktt,
va z,nění por.tlějších předpisti

veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice
referenta úseku rozvoie města a investic

Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.

I.. Předpolrlady pro vnilr pracovního poměru:
Uř,edrríkem se ttrůže stát í-yzicl<á ostlba, která.ie státnítn občanem České republikv. popřípaclě í_vzic|iá
osoba, lrterá.je cizítn státnítll občatretrr a trrá v České republice trvalý pobyt. dosáhla věkLr l8 let..je
zpťrsobilá k právrrín úli.otlťttn. je bezťrlronr-rá, ovládá jednací jazyk a splriLrje další předptlklady
pro výkorr správníclr činností stanovení zvláštnín právnínr přeclpisem.

II. Další požadavl<y:
- minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou, stltdilttn v technickýclr nebo stavebních

oborech výhodoLr, vyšší odbolné nebo vysoli,oškolslté vzdělání výhodoLr,
- řidičský průkaz skupiny B,
- schopnost technického rnyšlerrí a tecIlnické tvot'ivosti,
- dobré organizační a kottrunil<ační sclropnosti,
- sclropnost samostatnélro jednárií a rozhodování, vlastní iniciativa.
- schopnost přizpůsobit pracovtrí dobu potřebátrr úřadu,
- veltrri dobrá a aktivrrí ztralost práce s výpočetní technikou (rnirr, Office, znalost proslt'edí CAD).
- vítaná je plaxe v investiční a projelrtové oblasti, praxe ve veřejné správě a plaxe s řízením

dotačrrích projektů.

základní charakteristika rrracovní činnosti:

Tyto investiční akce se týkajíoprav, rekortstrukce a údržby rnajetku trrěsta i nové výstavby.

realizace, kontrola).

III. záiemce podá písemnou přihlášlru. která musí obsahovat tvto náležitosti:
- jmérro, příjnrení a titLrl zájemce,
- datutn a místo narození zá.jenlce.
- státní příslušnost zájenlce.
- tnísto trvalého pobytu zájemce,
- číslo občanského prtikazLt nebo číslo dokladLro povolení k pobytu, jde-li o cizílro státrrílro občana"
- datltrtr a podpis zájemce,

l( přihlášce záiemce přirroií tvto doklady:
- životopis. ve kterétn se uvedou údaje o dosavadních zatněstnáních a o odbornýclr znalostech

a dovednostech týlrajících se správních činnosti,
- výpis z evidetrce Rejstříliu trestťt ne starší než 3 měsíce, u cizích státních pr'íslLršníků též obdobrrý

doklad osvědču_iící bezúhonnost vydaný domovsl<ým státem. pokLrd takový doklad dornovský stát
nevydává. doloží se bezúhonnost čestnýrn prohlášenírn,

- ovět'ená kopie dokladu o rre_jvyššírn dosaženém vzdělání.



IV. Platol,á tříc|a oclrlovíclaiící druhu rlriice:
9. pIatová tt'ída - l0. platová tt'ícla i osobní příptatek po u1.ončení zl<ušebrrí doby
(zákon č.341l20l7 Sb.. zirkorrík prácc, a rrařízerlí vlácl1, č. 564]2006 Sb., o platovÝclr pončleclt
zatrrěstnatrců ve veře.jný,clr slLržbách a správě)
+ pr'íspčvlty podle platnélro StatutLr sociálního íbndu tnčsta Roltytrrice trad Jizerou 1např. příspc\veli
tla stt,avovátlí. pr=íspěvelt tla dovoletloLr. příspěvek na dětsltort t,elireaci. apod.)

V. Místo vÝkonu práce:
Městský úřad Rol<ytrrice nad.Iizet,oLt, [[orrrí Rokytrrice l97. 5l2 44 Rol<ytnice nad Jizercltt

vI. Lhůta pro podání nřihlášky. místo a způsob podání přihlášek:
Zájenrci tllohou podávat přilrlášky ne.ipozdě.ji tlo 27.lrvětna 2022, a to osobtrě do rr.tltor_r ta.jctrtttice
rněstského útt'adu Bc. Martirry Šubrtové nebo prostředtlictvítn České pošty doporLrčerrým dopisenr,

VII. Adresa. na literou se přihlášlra zasílá:
Městský úřad Roltytnice rrad .lizerou
Horní Roltytnice l97
512 44 Rokytnice nad JizeroLt

VIII. Ostatní:
- Předpolrládaný termín n:istupu - červen, čeryenec 2022 (nebo dle dohody)
- Jedná se o dloLthodobý zástup za tlateřskou a rodičovskou dovolenotl, placovní snrloLtva bude

Llzavl'ena na dobLl určitou s ťeáll1oLl rnožností je.jílro procllor"ržení na dobu rleurčitou.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájernce.
- Text výběrovélro t'ízení je zvet'ejnětr na www.nrcsto-rok.y-tnice.cz.
- Další informace podá tajennice městskélro ťtřadtr osobně, na tel, 48l 549 319 nebo e-tnailetn:

mesto@mesto-rokytn ice.cz.

Bc. Martina Subrtová, v. r.
tajemnice MěÚ


