
Statutární ěsto Brno - UMG Brn -Bohunice
Dlouhá 3. 625 00 Brno

Oznámení o vvhlášení oootávk ho řízení

Tajemník ÚtuČ Brno-Bohunice vyhlašuje
poptávkové řizení na obsazení funkčního místa na dobu určitou

referent/ka investiční výstavby odboru technických stuŽeb Úmě Brno-Bohunice
_ zástup za mateřskou dovotenou

s místem výkonu práce ÚtuČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

charakteristika pracovního místa:

Zajišťování přípravy výběrových řízení pro výběr zhotovitelů včetně koordinace s ostatními
účastníky stavby, realizování investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace těchto
akcí, přebírání prací včetně zajišťování odstraňování nedostatků, příprava podkladů pro
uzavírání smluv o dílo včetně jejich změn, prověřování a zajišťování úplnosti projektové
dokumentace, průběŽná kontrola čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce.

Požadavkv:

- úplné střední vzdělání s maturitou (střední průmyslová škola stavební), vyšší odborné
vzdělání, vysokoškolské vzdělání (bakalářský nebo magisterský studijní program)
stavebního směru,

- orientace V oblasti stavebního řízení,
- praxe ve veřejné správě, zejména na Úseku investic nebo stavebního řádu, vítána,- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),- schopnost analyticky a koncepčně myslet,- dobré komunikační a rozhodovací schopnosti,- samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat,- předpokládaný termín nástupu - říjen 2o2o, nebo dle dohody.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262t2oo6 sb., zákoník práce v platném znění
a nařizením vlády č. 34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
sluŽbách a správě v platném znění (platová třída 10, po 3 měsících osobní ohodnoceni).'

Nabízíme: '

- moŽnost trvalého vzdělávání,
- 5 týdnů dovolené,
- 5 dní indispozičního volna (sick days),- další zaměstnanecké výhody.

Další předpokladv pro vznik pracovního poměru úředníka:

- státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,- ovládání jednacího jazyka'

Náležitosti písemné přihláškv:

- název poptávkového řízení,
- jméno, příjmení, titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
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- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu,
- kontaktnítelefonní číslo a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka),- prohlášení o souhlasu s vyuŽitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby

poptávkového řízení,
- datum a podpis uchazeče.

K ořih ie nutné ořioo dokladv:

podrobný strukturovaný Životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností, které
jsou předmětem výběrového řízení a náplnífunkce,
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší neŽ 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání.

Výpis z evidence trestú a ověření dokladů je možné provést na Útvlč Brno-Bohunice.

Písemné přihlášky s poŽadovanými náleŽitostmi a doklady uchazeč zašle nebo předá
v zalepené obálce označené nápisem Neotvírat _ ,,Poptávkové řizeni - referenUka
investiční výstavby odboru technických služeb Úruč Brno_Bohunice'o na podatelnu
úřadu nejpozději do pondělí 27.07 '2020 do 16:00 hodin na adresu:

ÚuČ Brno-Bohunice, tajemník Úřadu, Dlouhá 3, 625 00 Brno

BliŽší informace včetně tiskopisu přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách
úřadu - www.bohunice.brno.cz nebo mohou být poskytnuty v kanceláři tajemníka úřadu
(tel. 547 42381 4, e-mail kamarad@boh un ice. brno. cz).

Přihlášku musÍ uchazeč zasílat se všemi poŽadovanými náležitostmi a přílohami.

lnformace o místě, způsobu a době jednání před výběrovou komisí bude uchazeěům
zaslána včas elektronickou poštou. Upozorňujeme na nutnost uvedení adresy pro
elektron ickou kom u nikaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízenÍ kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 22.06 '2020

lng. otakar Kamarád
tajemn ík Ú trlČ Brno-Bohuníce
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Přihlašuji se do poptávkového řízení na obsazení funkčního místa

referent/ka investiční výstavby odboru technických s|užeb Úutč Brno_Bohunice -
zástup za mateřskou dovolenou

Jméno, příjmení, titul

Datum a místo narození

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu včetně PSČ

Čislo občanského průkazu:
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)

Telefonní spojení:

Elektronický kontakt:

PRoHLÁŠENí

Beru tímto na vědomí, Že moje osobní údaje, které podáním této přihlášky poskytují ÚMČ
Brno-Bohunice, budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, po dobu trvání výše
uvedeného poptávkového řízení, a to pouze pro účely tohoto poptávkového řízení

Po ukončení poptávkového řízení, nebudou moje osobní údaje ÚuČ Brno-Bohunice dále
zpracovávány. osobní doklady mi budou vráceny na níže uvedenou adresu obyčejnou
poštou.

V Brně dne

podpis uchazeče

adresa pro zasílání korespondence

1. Strukturovaný Životopis
2. Výpis z Rejstříku trestů
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání

Příloha


