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ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

R E F E R E N T / K A — STAVEBNÍ T E C H N I K
o d b o r stavební
C o Vám můžeme nabídnout:

.

zajímavou a různorodou práci
stabilní zázemí velké organizace
pracovní poměr na dobu neurčitou
propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
pružnou pracovní dobu
čtyři dny placeného zdravotního volna
pět týdnů dovolené
zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenkové karty, volitelné čerpání
benefitů z osobního účtu zaměstnance)
příjemné pracovní prostředí

Charakteristika pozice:

o
.

zajišťování výkonu státní správy vpřenesené působnosti na úseku zákona
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zajišťování výkonu státní správy vpřenesené působnosti na úseku siiníčního
hospodářství a zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

.

.
.

komplexní vyřizování agend stavebního úřadu podle stavebního zákona, zejména
vydávání územních rozhodnutí a územních souhlasů, stavebních povolení,
kolaudačních souhlasů, ohlašování staveb a prací, změny užívání staveb,
odstraňování staveb
platové zařazení: 10. platová třida die nařízení vlády č. 341/2017 Sb., vplatném
znění
je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně splatovým tarifem
reálná možnost osobního příplatku a odměn, platový postup s počtem odpracovaných
let

Kvalifikační požadavky:
.

vzdělání dle €; 13a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vysokoškolské —
magisterský nebo bakalářský studijní program v oboru stavebního, architektonického
nebo právnického směru, vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictvi
znalost tegislativy (zejména stavební zákon, správní řád výhodou)
orientace v projektové dokumentaci výhodou
komunikační schOpnosti, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

ve smyslu zákona &. 31212002 Sb., 5 4 odst. 1
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informace:

Ing. Michal Jandík, vedoucí stavebního odboru, tel. č.: 495 707 850

Místo vý k o n u práce: Statutární

Náležitosti
samosprávný

přihlášky
c h celků:

dle

město Hradec Králové

zákona

č.

31212002

Sb.,

o

úřednících

územních

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost a místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
datum a podpis uchazeče
strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činnosti
uvedených v části „charakteristika pozice"

.
.

výpis zrejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným
prohlášením)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.
Přihlášky podávejte vpísemné podobě, na podatelnu magistrátu města (Československé
armády 408, zvýšeně přízemí vievo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát
města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové.
Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové
schránky města Hradec Králové: bebb2in. Případně e-mailem prostřednictvím e-godatelny
a to pouze vpřípadě, že je zpráva opatřena uznávaným
epodatelnamhk.cz,
elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné. aby přílohy byly autorizované
konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět
poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů

Přihlášk lze

Ma

odávat

do 24. 9. 2021

Bartušová

tajemnice magistrátu města
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