Statutární město Brno – Úřad městské části Brno – Nový Lískovec
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
č. 08/18
Tajemník Úřadu městské části Brno – Nový Lískovec vyhlašuje v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na funkční
místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou

právník
Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
Termín nástupu: dle dohody, možno ihned po skončení VŘ
Charakteristika pozice:
Výkon komplexní právní činnosti v oboru státní správy a samosprávy, vč. zastupování
městské části v soudních sporech, poskytování poradenské činnosti v oboru státní správy a
samosprávy ostatním pracovníkům úřadu městské části, řešení přestupků.
Platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v účinném znění,
11. platová třída – platový tarif od 20.450,- do 30.750,- Kč dle započitatelné praxe + osobní
příplatek po 3 měsících.
Bližší informace o druhu práce: Mgr. Musilová, tel. 547 428 928
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 vysokoškolské vzdělání právnického směru
 flexibilita, komunikativnost, velmi dobrý písemný a mluvený projev
 dobrá znalost práce na PC
Dále výhodou:
 praxe ve veřejné správě
 praxe v oblasti hospodaření s majetkem obce nebo státu
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
 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.
Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb.):
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení a prohlášení
o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce je nutné připojit doklady:
 strukturovaný životopis,
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované
funkční místo) zašlete či předejte v uzavřené obálce označené „výběrové řízení 07/18“ do
25.10.2018 (včetně)
na adresu: Úřad městské části Brno – Nový Lískovec, Oblá 75 a, 634 00 Brno
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 9.10.2018

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Přihlašuji se do výběrového řízení k obsazení funkčního místa:
..........................................................................................................................
Úřadu městské části města Brna, Brno - Nový Lískovec

Jméno, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu uchazeče:
PSČ:
telefon:
Číslo občanského průkazu:
(Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka )

Níže uvedená data se nevrací
Pokud preferujete pro zrychlení komunikace během výběrového řízení využití e-mailové
komunikace, uveďte také e-mail:
Žádám, aby v případě, že ve výběrovém řízení nebudu vybrán/a, byly po jeho ukončení
moje osobní doklady vráceny na adresu:
Prosím vyznačte způsob doručení:
- obyčejnou poštou
- doporučenou poštou
Přiložené doklady vyznačte:
1. Strukturovaný životopis
2. Výpis z Rejstříku trestů
3. Ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
4. Osvědčení a prohlášení dle zák. č. 451/91 Sb. (lustrační zákon)
5. Jiné

PROHLÁŠENÍ
V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby moje
osobní údaje, které tímto poskytuji ÚMČ Brno-Nový Lískovec, byly tímto oddělením
zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení.

Žádám, aby v případě, že ve výběrovém řízení nebudu vybrán/a, byly moje osobní doklady
(prosím vyznačte):
- zaslány obyčejnou poštou
- zaslány doporučenou poštou
- vyzvednu si doklady osobně

V Brně dne ......................

....................................................
vlastnoruční podpis

