
oznámení o vvhlášení vÝběrového řízení

Statutáľní město Brno, MČ Brno_Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno,

vyhlašuje výběrové ŕizení na obsazení funkčního místa

KRoNlKÁŘ ľvlc Brno_Bohunice (na dohodu mimo pracovní poměr)

PoŽadavkv:

- úplné SŠ vzdělánĺ nebo VŠ vzdělání humanitního zaměření- výtvarné, umělecké apod',
- vynikajícĺgrafickýprojev,
- samostatnost, f|exibilita, vysoké pracovní nasazení,
- předpokládaný termín nástupu - červen 2017 '

Další předpokladv:

- státní občanství České repub|iky a trvalý pobyt v MČ Brno-Bohunice,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním Úkonům a bezúhonnost.

NáleŽitosti přihláškv:

- jméno, př'ljmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státnĺ příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, kontaktnĺ telefonní číslo
a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka), prohlášenĺ o souhlasu s vyuŽitím
poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení, datum a podpis
uchazeče.

K přihlášce se připoií dokladv:

- veškeré požadované materiály musí být uchazečem napsány vlastnoruěně,
- podrobný strukturovaný Životopis'
- čestné prohlášení o bezrjhonnosti (popř. výpis z evidence trestŮ),
- ukázku své výtvarné činnosti (např' vlastnoručně zpracovaný diplom, blahopřání kjubileu,

pamětní list apod.),
- svou představu o práci kronĺkáře MČ včetně dosavadní zkušenosti s vedenĺm kroniky,
- ověřenou kopĺi dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělánĺ'

BliŽší informace jsou k dispozĺci na internetových stránkách úřadu - ułvw'bohunice.brno.cz nebo
mohou být poskytnuty v kanceláři tajemníka úřadu (tel. 547423814, e-mail
kamarad@boh un ice. brno. cz).

Přih!ášku musí uchazeč zasílat se všemi poŽadovanými náleŽitostmi a přĺlohami.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řizeni kdykoliv v jeho průběhu'

V Brně dne 14.03.20

ng Otakar Kamarád
tajem nĺt ÚnĺC Brno-Bohunice

Písemné přihlášky s poŽadovanými náleŽitostmi a doklady uchazeč ,9š|" nebo předá v zalepené
obálce označené nápisem Neotvíľat - ,,Výběľové ŕÍzení - KRONIKAR Mc Brno_Bohunice" na
podatelnu úřadu nejpozději do 05. května 2017 na adresu: ÚMČ Brno-Bohunice, tajemník Úřadu,
Dlouhá 3,625 00 Brno.
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