
Oznámení

o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části Praha-Libuš zastoupený tajemníkem

úřadu vyhlašuje dne 14.4.2022 výběrové řízení na obsazení

pracovního místa úředník:

samostatný referent/ka odboru správního a školství

Uřadu městské části Praha-Libuš

Siednaný druh práce: Odborné řízení a zabezpečení činnosti odboru při výkonu jeho působnosti

zejména v rámci zákona č. 131/2000 Sb., 0 hlavním městě Praze v platném znění, zajišťuje na

úseku školství - koordinace výkonu územní školské správy; provádění analýz, konzultační a

metodická činnost v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy, vytváření podmínek pro

integraci cizinců v oblasti školství a vzdělávání; koordinace a realizace projektů - vyhledávání

zajišťování, administrace projektů a dotačních programů z finančních prostředků EU ajiných

dotačních titulů pro MČ Praha-Libuš pro oblast školství, vzdělávání a integraci cizinců.

Místem výkonu práce je hlavní město Praha.

Práce je zařazená dle dosaženého vzdělání a praxe v 11. platové třídě dle katalogu dle katalogu

prací NV č. 222/2010 Sb. v platném znění a NV č. 300/2019 Sb., o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný nástup: 1. července 2022 nebo dohodou

Požadavkv na uchazeče podle §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění:

V fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

V občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,

který ovládá český jazyk,

V způsobilost k právním úkonům,

V bezúhonnost,

Další požadavku

a) požadované vzdělání a praxe:

V vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu

V odborná praxe v administrativní pozici minimálně 3 roky nebo ve školství

V odborná praxe 5 administrací projektů vítána

b) další dovednosti, schopnosti:

V dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Word, Excel, internet),

V ochota dále se vzdělávat,

V odolnost proti stresu, komunikativnost a kreativita (včetně velmi dobrých

vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu),

V přesnost, spolehlivost a odpovědnost za svěřené úkoly

V důslednost a motivace řešit nové situace a dotahovat úkoly do konce

V řidičský průkaz skupiny B,

\!

Náležitost přihláškv podle §7 odst. 4 zák. c. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a 0 změně některých zákonů v platném znění jsou:

V jméno, příjmení, titul,

V datum a misto narození,

V státní příslušnost,



/ místo trvalého pobytu,

/ číslo občasného průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního

občana),

\/ telefonický kontakt,

/ datum a podpis.

K přihlášce ie podle §7 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

celků a o změně některých zákonů v platném znění,W

\/ strukturovaný profesní životopis,

/ originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizich 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,

Přihlášku s požadovanými dokladv doručte neinozděii do 13. května 2022 do 10.00 na

adresu:

Městská část Praha—Libuš

Úřad městské části Praha—Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník

Libušská 35

142 00 Praha 4 - Libuš

Pevně uzavřenou obálku označte slovy: „VŘ — referent OSŠ “ s uvedením jména, adresy

uchazeče a adresáta. Obálka bude dále označena slovy „ NEOTVIRAT“

Na ústní pohovory budou pozvání uchazeči na základě doporučení výběrové komise.

Kontakt: pí Michaela Kratochvílová, 261 711 380, Incubus“?'Qraha-libus.cz

Vyhlašovatel si whrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdvkoliv v ieho průběhu.

V Praze dne 14. dubna 2022

Ing. Jindřich Sochůrek v.r.

tajemník Uřadu MC Praha-Libuš
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