HRADEC KRÁLOVÉ
MAGISTRÁT MÉS rA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA - KONTROLOR
Zivnostenský úřad
Co Vám můžeme nabídnout:

Zajímavou a různorodou práci
stabilní Zázemí Velké organizace
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
0

pracovní poměr na dobu neurčitou

Charakteristika pozice:

0

0
o

komplexní Zajišťování odborných agend se Zaměřením na kontrolní činnost na úseku
Živnostenského podnikání, Zejména samostatné plánování a Vykonávání kontrolní
činnosti nad podnikatelskými subjekty, projednávání přestupků, spolupráce sjinými
kontrolními orgány, vyřizování stížností a podnětů, vedeni správních řízení týkajících
se živnostenského podnikání
platové Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., vplatném
Znění
je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. Souběžně splatovým tarifem
reálná možnost osobního příplatku a odměn

Kvalifikační Qžadavky:

0
0

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
praxe Ve veřejné správě při výkonu živnostenské agendy výhodou
Znalost živnostenského Zákona a dalších souvisejících Zákonü (např. Správní řád,
Zákon o kontrole, Zákonio odpovědnosti Za přestupky)

Zvláštní odborná Způsobilost na úseku živnostenského podnikání výhodou
praxe V komunikaci a v jednání s veřejností výhodou
praxe Z výkonu kontrolní činnosti výhodou
spolehlivost, pečlivost, samostatnost, psychická odolnost
schopnostjednání s podnikateli a institucemi
uživatelská Znalost PC (MS Office, internet)

řidičský průkaz skupiny B
uchazeč

musí

splňovat

předpoklady

pro

vznik

pracovního

poměru

úředníka

ve smyslu Zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1
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TEL.: i420 495 707 ııı. E-MAIL: POSTAžçı-ivıMHKcZ, E-PODATELNA: EPODATELNAáçDMMHKLZ, ID DATOVE SCHRANKY: høhhzin

Informace:

lng. Petr Lámus, DiS., vedoucí Živnostenského úřadu, tel. č.: 495 707 510
Otakar Jirkù, DiS., vedoucí oddělení kontroly, tel. č.: 495 707 530

Misto výkonu práce: Statutární město Hradec Králové

pracoviště Střelecká 824, Hradec Králové

Náležitosti přihlášky dle
samosprávných celků:

Zákona

č.

312/2002

Sb.,

o

úřednicích

územních

jméno, přijmení 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
Zaměstnánich a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností
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

ı
0

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.
Přihlášky podávejte pouze 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 Králové, personální oddělení, Československé armády
408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět
poštou, Z důvodu naplnění Zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně
'
některých Zákonů.

Přihlášky lze Rodávat do 19. 9. 2019'
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MĚKLMarkéta Bartušová
tajemnice magistrátu města
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