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Výběrové řízení na obsazení pozice: samostatný referent
oddělení územního plánování v odboru územního
plánování a stavebního řádu
předkladatel jméno: Ing. Zdeňka Kovářová, předkladatel složka: Oddělení personálních věcí a
vzdělávání | datum (vzniku): 10.5.2007 | datum aktualizace: 10.5.2007 | zveřejněno od:
10.5.2007 do: 27.5.2007
Krajský úřad Ústeckého kraje
ředitelka
Mgr. Lydie Šťastná
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz
datum: 10. května 2007
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení
na obsazení pozice: samostatný referent oddělení územního plánování
v odboru územního plánování a stavebního řádu
(platová třída 11)
Druh pracovní činnosti: územně plánovací činnost při pořizování územně plánovací dokumentace a
územně plánovacích podkladů
s místem výkonu práce na Krajském úřadě Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.
Požadavky
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- v oboru územní plánování, stavebního nebo příbuzného směru

Vzdělání:

-

Praxe:

-

ve státní správě nebo samosprávě výhodou,

Další požadavky

-

zvláštní odborná způsobilost v územním plánování výhodou,
aktivní znalost německého nebo anglického jazyka výhodou,
uživatelská znalost práce na PC (Office, Word, Excel, Internet apod.),

-

řidičský průkaz skupiny „B“,
analytické a koncepční myšlení,
dobré vyjadřovací a organizační schopnosti,
ochota se dále vzdělávat,
bezúhonnost

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis.
K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (originál), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Termín nástupu: dohodou
Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte do podatelny KÚ nejpozději do 28. 5. 2007 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba:Ing. Zdeňka Kovářová, telefon 475 657 607,
E-mail:kovarova.z@kr-ustecky.cz
Vyvěšeno od 10. 5. 2007 do 27. 5. 2007.

