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Obec Karlovice vyhlašuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
na pozici

ÚŘEDNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLOVICE
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Nástup možný ihned nebo dohodou.
Platová třída odpovídající druhu práce: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (základní plat v rozpětí tarifu podle praxe od 18.680 Kč do 27.260 Kč
+ osobní příplatek po zkušební době dle zapracování). V případě výkonu více agend státní správy
8. platová třída.
Lhůta pro podání přihlášky: 16.11.2022 do 12:00 hod.
Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1.
Požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti:
• minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou, se zaměřením na státní správu a
samosprávu výhodou
Přihláška uchazeče o výběrové řízení musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 a 5 zákona č.
312/2002 Sb.
• přesné označení výběrového řízení „ÚŘEDNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLOVICE“
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana datum a podpis uchazeče
Zájemce přiloží k přihlášce doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
•
•
•

1

strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

„Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním
předpisem.“.
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Další požadavky:
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• schopnost práce s lidmi
• dobrá znalost práce s výpočetní technikou
• flexibilita a schopnost rychle se učit
• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Výhodou:
• praxe v oboru
• zkoušky ZOZ
• znalost legislativy (státní správa a samospráva)
Pracovní náplň:
• práce pro CZECHPOINT (výpisy, žádosti, …)
• vidimace a legalizace (ověřování podpisů) - nutné složit zkoušku
• vedení evidence obyvatel – nutné složit zkoušku
• agenda veřejného opatrovníka – nutné složit zkoušku
• spisová služba a archiv obecního úřadu
• evidence hřbitova + psů
Více informací o zkouškách odborné způsobilosti na https://www.institutpraha.cz/ .
Ústní pohovor se bude konat v týdnu od 21.11. – 25.11.2022. Čas bude upřesněn v pozvánce.
Písemnou přihlášku včetně dokladu o vzdělání a strukturovaného životopisu zašlete na adresu:
Obecní úřad Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Karlovice nebo
e-mailem: obec@karlovice-sedmihorky.cz nebo
do datové schránky obce Karlovice nebo
osobně do podatelny Obecního úřadu Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Karlovice.

Karlovice dne: 24.10.2022

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

