OBEC HORNÍ POLICE
okres Česká Lípa telefon 487861337, 487856485
fax 487850374 PSČ 471 06
www.hornipolice.cz
e-mail:obec.h.police@cbox.cz
Na obsazení pracovního místa obecního úřadu vypisuje Obec Horní Police dle zákona
č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících)
VEŘEJNOU VÝZVU
Název územního samosprávného celku: Obec Horní Police
Druh práce: administrativní pracovník (obsluha spisové služby, datové schránky, e-mailové
adresy, mzdové účetnictví, správa pokladny, poplatků, vytváření a správa smluv, centrální
evidence obyvatel a domů, ověřování podpisů, vidimace listin, apod.)
Místo výkonu práce: Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
Požadavky na zájemce:
 dle § 4 zákona o úřednících musí být zájemce fyzickou osobou, která je státním
občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, zájemce musí dosáhnout věku 18 let, být způsobilý
k právním úkonům a bezúhonný (dle odst. 2 § 4 zákona o úřednících),
 zájemce musí mít ukončené úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Zájemce k žádosti doloží následující doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihláška musí obsahovat následující náležitosti:
 jméno, příjmení a titul zájemce,
 datum a místo narození zájemce,
 státní příslušnost zájemce,
 místo trvalého pobytu zájemce,
 č. obč. průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 datum a podpis zájemce.
Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Lhůta pro podání přihlášky: do 23. prosince 2011 (11 hod.)
Místo podání přihlášky: Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
Způsob podání přihlášky: přihláška se podává písemně, a to osobně nebo poštou na výše
uvedenou adresu. Obálku označte „VEŘEJNÁ VÝZVA“.

Vyvěšeno dne 7. prosince 2011.

Lubomír Šulc
starosta obce Horní Police

