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MESTSKÁ CÁST PRAHA-TROJA
ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI
Trojská 230/96, Praha 7 - Troja
Tel/fax: 284691121
e-mail: info@mctroja.cz

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBEROVÉHO RíZENí
Mestská cást Praha - Troja - Úrad mestské cásti Praha- Troja
zastoupené tajemnicí Úradu mestské cásti Praha - Troja
vyhlašuje dne 13. kvetna 2011 výberové rízení na obsazení pracovního místa

referentlreferentka

životního

prostredí

Sjednaný druh práce: státní správa a samospráva na úseku životního prostredí
Místo výkonu práce: Praha - Troja
Platová trída: 10*
Požadavky na uchazece podle § 4 zákona c. 312/2002 Sb., o úrednících
samosprávných
celku a o zmene nekterých zákonu:
•
•
•
•

územních

fyzická osoba, která dosáhla veku 18 let,
obcan Ceské republiky nebo cizí státní obcan s trvalým pobytem v Ceské republice, který
ovládá ceský jazyk,
zpusobilost k právním úkonum,
bezúhonnost

Další požadavky:
požadované
vzdelání

vzdelání: vysokoškolské vzdelání v bakalárském studijním programu, vyšší odborné

požadovaný

obor: prírodovedecký, ekologický nebo správní výhodou

požadované znalosti: dobrá znalost problematiky ochrany životního prostredí a znalost
príslušných právních predpisu
duležitá je orientace v dendrologii
znalost jednoho svetového jazyka

další dovednosti, schopnosti:
praxe v oboru nebq ve státní správe a samospráve
velmi dobrá znalost práce s výpocetní technikou ( WORD, EXCEL, Internet)
ridicský prukaz sk. B výhodou
ZOZ výhodou
komunikacní a organizacní schopnosti (vcetne dobré vyjadrovací schopnosti
mluveném projevu)
flexibilita
presnost, peclivost, spolehlivost, psychická odolnost
ochota dále se vzdelávat
Pracovní místo není vhodné pro osobu se zmenenou pracovní schopností:

v písemném

Náležitosti prihlášky podle § 7 odst. 4 zák. C. 312/2002 Sb., o úrednících samosprávných celku a
o zmene nekterých zákonu, v platném znení, jsou:
•
•
•
•
•
•

jméno a príjmení, titul
datum a místo narození
státní príslušnost
místo trvalého pobytu
císlo obcanského prukazu (císlo dokladu o povolení k pobytu, jde-Ii o cizího státního
obcana)
datum a podpis

K prihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona C. 312/2002 Sb., o úrednících samosprávných celku a o
zmene nekterých zákonu; v platném znení, nutno pripojit:
•
•
•

•

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zamestnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních cinností
osvedcení o absolvovaných kurzech a školeních
výpis z evidence Rejstríku trestu ne starší než 3 mesíce (u cizích státních príslušníku též
obdobný doklad osvedcující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost cestným prohlášením),
overenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání.

Prihlášku s požadovanými doklady je nutno dorucit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozdeji
3.6. 2011 v podatelne Úradu mestské cásti na adrese:

dne

Úrad mestské cásti Praha- Troja
k rukám Ing.lreny Markové
Trojská 96/230,171 00 Praha 7-Troja

Obálku oznacit slovy: "Výberové

rízení - referent životního

prostredí"

Kontakt:
Telefon 284691121
Fax 284691121
e-mail markova@mctroia.cz

Vyhlašovatel

si vyhrazuje

právo zrušit toto výberové

rízení kdykoliv

v jeho prubehu.

* v platové tríde podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle narízení vlády
Sb., o platových pomerech zamestnancu ve verejných službách a správe .

C.

V Praze dne 13. 5. 2011

Ing. Irena Marková
tajemnice ÚMC Praha- Troja
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