Č.j.: CHVA-2734/22/TAJ/PVo

Tajemník Městského úřadu ve Chvaleticích
vyhlašuje dne 05. 05. 2022
výběrové řízení
na obsazení místa „referent – účetní“
1) Název územního samosprávného celku: Město Chvaletice
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Druh práce: referent finančního odboru – účetní
Místo výkonu práce: město Chvaletice
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: od 18. 06. 2022 nebo dle dohody
Předpoklady: bezúhonnost (doloží se výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců)
Další požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitou,
• samostatnost, komunikativní a organizační schopnosti,
• ochota se dál vzdělávat,
• předpoklad vedení agendy mzdové účetní,
• řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.

8) Platová třída: 9
• Odměňování se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nař. vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě a nař. vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
• Po zapracování možnost získání osobního příplatku.
9) Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) název pracovní pozice, o kterou se zájemce uchází,
b) jméno, příjmení,
c) datum a místo narození zájemce,
d) státní příslušnost zájemce,
e) místo trvalého pobytu zájemce,
f) datum a podpis zájemce,
g) prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení, ve
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (Příloha č.1).
Přílohy:
• životopis (CV), ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,
• výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: 23. května 2022 do 14,00 hodin.
Místo a způsob podání přihlášky: Přihlášky doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu:
Městský úřad
Mgr. Petr Voldán
tajemník městského úřadu
U Stadionu 237
533 12 Chvaletice
Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem „NEOTVÍRAT – VŘ na referent – účetní“

Kontakt pro poskytnutí informací 466 768 462, 724 182 106.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty označené jako
„originál výpisu z evidence Rejstříku trestů“, „ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání“, v rozsahu bodu 9, budou po skončení výběrového řízení vráceny uchazečům.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv i v jeho průběhu.

Ve Chvaleticích 05. 05. 2022

Mgr. Petr Voldán, v. r.
tajemník městského úřadu
Vyvěšeno dne:

Příloha č.1
PROHLÁŠENÍ
Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Městskému úřadu Chvaletice,
byly úřadem zpracovány a vedeny pouze pro účely výběrového řízení na pozici „referent –
účetní“.
Souhlasím s tím, že moje přihláška, životopis, výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání budou zpracovány a vedeny za
účelem doložení průběhu výběrového řízení po dobu pěti let, pokud mi nebudou vráceny.

V……………………… datum……………….

………………………………..
jméno, příjmení, podpis

