OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení
Město Police nad Metují vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU
druh práce:

Řízení činností a procesů sociálního odboru pro zajištění výkonu
státní správy a samosprávy na úseku sociální práce, sociálně právní
ochrany dětí a veřejného opatrovnictví

místo výkonu práce:

Správní obvod pověřeného MěÚ Police nad Metují

platová třída:

10. platová třída
na dobu neurčitou

pracovní poměr:

Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku a
předpoklady dané §2 zákona 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky.

Požadavky:







vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v oboru sociální práce nebo péče
znalost právních předpisů týkajících se sociální práce
znalost samosprávy
organizační a komunikační dovednosti, spolehlivost
znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. „B“ a řidičská praxe

Výhody:



zkouška zvláštní odborné způsobilosti
praxe ve vedoucí funkci

Uzávěrka přihlášek:

20. února 2019 do 17 hodin

Termín nástupu:

duben 2019, popř. po dohodě

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:

Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují

Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:








životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností týkajících se správních
činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o splnění předpokladů uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona 451/1991 Sb.
(lustrační zákon)
ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon), popř.
doklad o jeho vyžádání,
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ - vedoucí SOC“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.
V Polici nad Metují
dne 1. 2. 2019
0B

Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
tel. 491 541113, 728 986 341

