MĚSTO AŠ, KAMENNÁ 52, 352 01 AŠ
Č.J.: MUAS/35102/2020/OSČOŽÚ

Tajemník Městského úřadu Aš Ing. Václav Stašek vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
referent(ka) odboru správy majetku a investic a kontroly dotací
Platové zařazení:

8. - 9. platová třída

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, 3 dny sick days, stravné poskytované formou stravenek
1. Zájemcem/zájemkyní musí být fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, anebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla
věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk,
- má středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
- má schopnost samostatné práce a rozhodování, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení - flexibilita
- vlastní řidičský průkaz skupiny B,
- ovládá MS Word, MS Excel, Office, práce s internetem,
2. podá písemnou přihlášku, v níž uvede:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a
podpis uchazeče/ky
3. k přihlášce připojí:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

4. Lhůta pro podání přihlášky:

19. 11. 2020

5. Možnost nástupu:

ihned, nebo dohodou

6. Místo a způsob podání přihlášky:
-

osobně na podatelně MěÚ Aš nebo písemně na adresu Městský úřad Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš k rukám Ing. Václava Staška, tajemníka úřadu. Obálku označte takto: „VŘ OSMaI“

Nebude- li přihláška splňovat stanovené náležitosti, nebo k ní nebudou připojeny výše uvedené doklady, může být
zájemce vyzván, aby je v přiměřené lhůtě doplnil.
Bližší informace podá Ing. Irena Lemáková, tel. č. 354 524 234, e-mail: lemakova.irena@muas.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného
z přihlášených uchazečů/uchazeček.
V Aši, dne 4. 11. 2020
Ing. Václav Stašek v.r.

