Obec Ctiboř vyhlašuje
na základě ustanovení § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na obsazení místa referent/ka společné státní správy a
samosprávy/účetní Obecního úřadu ve Ctiboři
Rámcová náplň činnosti:
• komplexní a samostatné vedení účetnictví obce, správa majetku, personalistika, zajišťování
realizace rozpočtových změn, sledování čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů, vedení
pokladny
• vyřizování administrativní agendy a korespondence, komplexní zajišťování spisové služby
zajišťování organizačních a koordinačních činností, pořizování zápisů z jednání orgánů obce,
komunikace s občany
• vyřizování věcí ve správním řízení, zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo
agend výkonu samostatné působnosti obce
Doba trvání pracovního poměru:
na dobu neurčitou
Zkušební doba:
3 měsíce
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Ctiboř, Ctiboř 70, 347 01 Tachov
Kvalifikační požadavky:
• min. středoškolské vzdělání s maturitou
• znalosti základů veřejné správy, činnosti veřejné správy a územního samosprávného celku,
základy veřejného práva, veřejných financí
• základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností, rozhodovací činnosti
• znalosti základů užívání informačních technologií, základní komunikační, organizační a další
dovednosti vztahující se k pracovnímu zařazení
• řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:
• odpovídající zařazení do 9. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
• po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
• 5 týdnů řádné dovolené
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2021
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• telefonní spojení/e-mail
• datum a podpis
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností a účetnictví
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami doručte v zalepené obálce, označené „výběrové řízení
– neotevírat“ nejpozději do 30. 11. 2020 na podatelnu OÚ Ctiboř, Ctiboř 70, 347 01.
Bližší informace na tel. 724 345 340
Obec Ctiboř si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Vyvěšeno: 13. 11. 2020
Sejmuto:

