MĚSTO LITOMYŠL
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje dne 14.08.2019 výběrové řízení č. 2/2019 dle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení
pracovního místa:
referent/referentka odboru dopravy
Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 597, Litomyšl
Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti:
provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel
Požadujeme:
 věk minimálně 25 let (dle §34, odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.)
 ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 uchazeč musí být 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel min. B, C, T
 dobrá uživatelská znalost práce na PC
 samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
 přesné označení výběrového řízení
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 datum a podpis uchazeče
 kontaktní adresu (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), telefonické spojení a email
a dále je třeba přiložit:
 strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech, vč. aktuální fotografie
 výpis z evidenční karty řidiče
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2019
Lhůta pro podání přihlášky: do 29.08.2019
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení městského úřadu
Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, tel. 461 653 333, e-mail: podatelna@litomysl.cz, www.litomysl.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat
žádného uchazeče.

Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Litomyšl, IČO 00276944) zpracovávat v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním
základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou
k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá
práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Vyvěšeno: 14.08.2019
Sejmuto: 29.08.2019
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