ObecníĚúřaTĚStonavaHĚStonavaĚč.p.Ě730HĚ735Ě34Ě
vyhlŠšuje nŠ záklŠdě uVtŠnovení § 7, odVt. 3, zák. č. 312I2002 Sb. o úřednících
územních VŠmoVprávních celků Š o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpiVů,

výběrovéĚříYeníĚnaĚobVaYeníĚmíVtaĚreferentIreferentkaĚVociálníUoĚaĚ
VprávníUoĚoTboruĚĚ
MíVtoĚvýkonuĚpráceJ Obec StonŠvŠ, Obecní úřŠd StonŠvŠ č.p. 730, 735 34,
StonŠvŠ
PracovníĚpoměrJ celý prŠcovní úvŠzek
PřeTpokláTanýĚtermínĚnáVtupuJ 1.1.2021
RkušebníĚTobaJ 3 měVíce
PlatovéĚYařaYeníJ 10. plŠtová třídŠ – dle nŠřízení vlády č. 341I2017 Sb., o
plŠtových poměrech zŠměVtnŠnců ve veřejných Vlužbách Š
Vprávě, ve znění pozdějších předpiVů Š nŠřízení vlády
č. 222I2010 Sb., kterým Ve VtŠnoví kŠtŠlog prŠcí, ve znění
pozdějších předpiVů
PožaTovanýĚminimálníĚVtupeňĚvYTělání: Vtřední vzdělání V mŠturitní zkouškou,
přípŠdně VŠ, obor Vociální práce
PožaTavkyĚnaĚucUaYečeJ
- znŠloVt zákonŠ č. 301I2000 Sb., o mŠtrikách, jménu Š příjmení, ve znění
pozdějších předpiVů, zákonŠ č. 89I2012 Sb., občŠnVký zákoník ve znění
pozdějších předpiVů (čáVt druhá – rodinné právo), zákonŠ 128I2000 Sb., ve
znění pozdějších předpiVů Š zákonŠ č. 500I2004 Sb., Vprávní řád, ve znění
pozdějších předpiVů,
- čŠVová flexibilitŠ (VvŠtební obřŠdy zejménŠ v letních měVících v pátek Š v
Vobotu), VpolehlivoVt, pečlivoVt, úhledný rukopiV,
- velmi dobré komunikŠční VchopnoVti,
- velice dobrá znŠloVt práce nŠ PC, MS Office, Internet,
- Šktivní řidič - řidičVký průkŠz Vkupiny B,

- zvláštní odborná způVobiloVt (obecná čáVt)
- zvláštní odborná způVobiloVt (Vociální Vužby, dávky v pomoci hmotné nouze,
dávky pro oVoby Ve zdrŠvotním poVtižením.
VýUoTouJ
- prŠxe Ve Vtátní Vprávě nebo VŠmoVprávě,
- OVvědčení o vykonŠné zkoušce z vedení mŠtrik Š Vtátního občŠnVtví,
- znŠloVt práce V veřejnými liVtinŠmi.
CUarakteriVtikaĚvykonávanéĚčinnoVtiJ
- zŠjišťování komplexního výkonu mŠtriční Šgendy
- vedení VeznŠmu žŠdŠtelů o byty v MPS
- vykonávání veřejného opŠtrovníkŠ obce u oVob V omezenou VvéprávnoVtí
- zŠjišťování Vociálně-právní ochrŠny dětí
- zŠjišťování pohřbu občŠnů zemřelých nŠ území obce v přípŠdech, kdy nikdo
nemůže vyprŠvit pohřeb
- příprŠvŠ Š provádění VvŠtebních obřŠdů Š vítání občánků,
- vede evidenci bytů Š nebytových proVtor,
- přijímá žádoVti o byty v obci,
- vyprŠcovává nájemní Vmlouvy nŠ bytové Š nebytové proVtory.
RákonnéĚpřeTpoklaTyĚproĚvYnikĚpracovníUoĚpoměru:Ě
- Vtátní občŠn ČeVké republiky, popř. cizí Vtátní občŠn V trvŠlým pobytem
v ČeVké republice, VtŠrší 18 let,
- plná VvéprávnoVt, bezúhonnoVt,
- ovládání jednŠcího jŠzykŠ.
NáležitoVtiĚpíVemnéĚpřiUláškyĚucUaYečeJ
- StrukturovŠný životopiV, ve kterém Ve uvedou údŠje o doVŠvŠdních
zŠměVtnáních Š odborných znŠloVtech Š dovednoVtech, týkŠjících Ve
uvedených Vprávních činnoVtí,
- výpiV V evidence RejVtříku treVtů, ne VtŠrší 3 měVíce, u cizích Vtátních
příVlušníků též obdobný doklŠd oVvědčující bezúhonnoVt vydŠný domovVkým
Vtátem (pokud tŠkový doklŠd domovVký Vtát nevydává, doloží Ve bezúhonnoVt
čeVtným prohlášením).
- ověřená kopie doklŠdu o nejvyšším doVŠženém vzdělání.

LUůtaĚproĚpoTáníĚpřiUláškyJ od 9.11.2020 do 25.11.2020
RpůVobĚpoTáníĚpřiUláškyJ
- píVemně nŠ ŠdreVuJ Obec StonŠvŠ
StonŠvŠ č.p. 730
735 34 StonŠvŠ
- oVobně do podŠtelny Obce StonŠvŠ, StonŠvŠ č.p. 730, 735 34, StonŠvŠ
od 9.11.2020
ObálkuĚoYnačte:Ě
„NNOTVÍRATĚ –Ě VÝBĚ ROVÉĚ ŘÍRNNÍĚ –Ě RNFNRNNTĚ OMBORUĚ SOCIÁLNÍHOĚ AĚ
SPRÁVNÍHO“Ě
Bližší informŠce podá Ing. LŠdiVlŠv Jelen, CSc., vedoucí prŠcovník
VyhlŠšovŠtel Vi vyhrŠzuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu, rovněž Vi vyhrŠzuje právo žádného z účŠVtníků nevybrŠt.

Ve StonŠvě dne 2.11.2020
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