Obec Mutěnice
Starosta obce Mutěnice zveřejňuje ve smyslu ust. § 6 odst. 1 a 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců na obsazení volné pracovní pozice

„správce kulturních a sportovních zařízení“
Název ÚSC:

obec Mutěnice, IČO 00285145, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Druh práce:

referent - správce

Místo výkonu práce:

Mutěnice

Pracovní poměr:

doba určitá na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup

1.11.2022

Pracovní úvazek:

40 hodin/týden

Platové zařazení:

tř. 8 (příl.č.1) Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů

Místo výkonu práce

Mutěnice

Předpoklady pro zájemce:
-

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, příp. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
znalost jednacího jazyka
min. středoškolské vzdělání s maturitou

Další požadavky:

řidičské oprávnění sk. „B“ – aktivní řidič
dobrá znalost práce na PC (MS Office, internet), znalost tvorby a
údržby webových stránek
komunikační a organizační schopnosti
spolehlivost, samostatnost, odpovědnost
časová flexibilita – práce i o víkendech
manuální zručnost, fyzická zdatnost
praxe v kulturní činnosti výhodou

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popř. zašlete poštou na adresu:

Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice tak, aby na obecní úřad byly doručeny
nejpozději do 12.8.2022 do 12,00 hodin.
Obálku označte „Výběrové řízení - SPRÁVCE KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A WEBOVÝCH
STRÁNEK OBCE MUTĚNICE - Neotvírat!“
Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nebudou akceptovány, platí též pro doručování
poštovní přepravou.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
● jméno, příjmení, titul
● datum a místo narození, státní příslušnost
● místo trvalého pobytu
● tel. kontakt
● e-mail
● datum a podpis
Přílohy přihlášky jsou:
● strukturovaný životopis
● motivační dopis
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál, příp. ověřená kopie)
● u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením)
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
● souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa.
Podrobnější informace podá:
Milan Mráz, místostarosta obce Mutěnice
telefon: +420 518 370 425
mobil: +420 724 130 280
e-mail: mraz@mutenice.cz
Vyvěšeno:
Sňato:

25.7.2022

Dušan
Horák
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