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MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKE' ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA - INVESTIČNÍ TECHNIK
investiční odbor

Co Vám můžeme nabídnout:

Zajímavou a různorodou práci
Stabilní Zázemí velké organizace
propracovaný Systém rozvoje a Vzdělávání Zaměstnancú
pružnou pracovní dobu

čtyři dny placeného Zdravotního volna
pět týdnů dovolené
Zvýhodněné bydlení pro vybrané pracovní pozice
Zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenkové karty, volitelné čerpání
benefitů Z osobního účtu Zaměstnance)

příjemné pracovní prostředí
Charakteristika pozice:

příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavebních částí)
obstarávání dokladů a stanovisek Veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných
pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a podávání příslušné žádosti
a návrhů
Zpracování Zadávací dokumentace výběrových řízení na veřejné Zakázky, příprava
dokumentace pro hodnotící komisi

vykonávání technického dozoru investora v průběhu realizace až po kolaudaci
a převzetí Stavby
platové Zařazení: 10. platová třída dle nařízení Vlády č. 341/2017 Sb., vplatném
Znění
je nastaven systém VýkonOVéhO odměňování, t. souběžně Splatovým tarifem
reálná možnost osobního příplatku a odměn
pracovní poměr na dobu určitou

Kvalifikačnípožadavky:

vysokoškolské Vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší Odborné
vzdělání
Vzdělání technického Oboru výhodou
Znalost Stavebního Zákona

Znalost Zákona O Zadávání veřejných Zakázek výhodou
uživatelská Znalost PC (MS Word, Excel, Outlook, internet)
samostatnost, flexibilita, Vysoké pracovní nasazení

komunikační schopnosti

ŘP skupiny B výhodou
uchazeč musí splňovat předpoklady pro Vznik pracovního poměru úředníka
Ve smyslu Zákona č. 312/2002 Sb., § 4 Odst. 1
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Informace:

lng. Miroslav Roubal, vedoucí investičního Odboru, tel. č.: 495 707 680

Místo výkonu práce: Statutární město Hradec Králové

Náležitosti

přihlášky

dle

Zákona

č.

312!20{12_ Sb.,

o

úřednicich

územních

Samosprávných celků:
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 činností
uvedených v části „charakteristika pozice“
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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, a to na podatelnu magistrátu města
(Československé armády 408, Zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je Zasílejte

na adresu Magistrát města Hradec Králově, personální oddělení, Československé armády

408,502 00 Hradec Králové. Přihlášky je možné Zaslat také elektronicky na email
alena.cvrckova@mmhk.cz.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny Zpět
poštou, Z důvodu naplnění Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Změně
některých Zákonů.

Přihlášky lze podávat do 31. 7.' 2019
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Mg'rfMarkéta Bartušová

tajemnice magistrátu města
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