MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

K Lochkovu 6/2, 154 00, Praha – Slivenec

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha – Slivenec – Úřad městské části Praha - Slivenec
zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha - Slivenec
vyhlašuje dne 29.03.2022
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) úseku životního prostředí a dopravy
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha - Slivenec
Pracovní úvazek:

plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, ideálně ihned
Platové zařazení:

platová třída 9 či 10 podle dosaženého vzdělání v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů
osobní ohodnocení dle výkonu až do výše 15 000 Kč.

Sjednané druhy prací:
-

-

zajištění údržby a obnovy veřejné zeleně vč. správy a údržby mobiliáře
agenda životního prostředí
o agenda ochrany přírody a krajiny (povolování kácení dřevin, ochrana zvířat, evidence
psů, stanoviska EIA)
o agenda odpadového hospodářství (VOK, černé skládky, tříděný odpad, autovraky)
pasportizace dopravního značení, zeleně a cest
vyjadřování ke stavebním projektům z hlediska dopravy a živ. prostředí
agenda grantů poskytovaných městskou částí
agenda místních poplatků (zábory, poplatky ze psů, ubytování, vedení pokladny)
agenda Komise pro dopravu a životního prostředí
administrativa a archivace dokumentů na daném úseku
úřední deska na daném úseku, vč. zajišťování vyvěšování dokumentů za ÚMČ
vidimace a legalizace
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-

příprava podkladů do časopisu Mramor a aktualizace webových stránek na daném úseku
spolupráce s ÚMČ Praha 5 na daném úseku
řízení služebního vozidla
technické a organizační zajištění akcí na dané agendě MČ (veřejné zakázky, rozvoj)
zpracování dotazů dle zákona 106/1999 Sb. na daném úseku

Co nabízíme:
-

platová třída 9 – 10 podle dosaženého vzdělání v souladu s nařízením vlády, možnost uznání
předchozí praxe
jistotu zaměstnání ve veřejné správě
práci v malém kolektivu
osobní ohodnocení až do výše 15 000 Kč dle výkonu a odbornosti zaměstnance
čtvrtletní odměny
200 hodin dovolené (5 týdnů)
3 sick days
stravenkový paušál ve výši 75 Kč/pracovní den
dárkové poukázky
příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění ve výši 500 kč
finanční příspěvek v případě životního jubilea
finanční příspěvek v případě pracovního jubilea
pro perspektivní(ho) uchazeče/čku možnost získání služebního bytu cca do dvou let
možnost osobní realizace
podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Co požadujeme:
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění:
-

státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

-

fyzická osoba starší 18 let

-

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Požadované vzdělání: úplné střední, vyšší odborné, VŠ, nejlépe v oblasti životního prostředí a
dopravy.
Požadovaná praxe: praxe v oboru či ve veřejné správě výhodou
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Další požadavky: držitel osvědčení o vykonání zvláštní odborné způsobilosti v obecné a zvláštní části
(ochrana přírody a krajiny). Zkoušku odborné způsobilosti je případně možné
absolvovat do 2 let od nástupu do pracovního poměru;
spolehlivost, samostatnost, odolnost, komunikativnost.
Vítány:

orientace v obecných právních předpisech (zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád); znalost
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
znalost práce s elektronickou spisovou službou a účetním softwarem Gordic, zkušenosti
z vidimace a legalizace

Přihláška a její náležitosti:
-

Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
Číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, je-li o cizího státního občana
Datum, podpis, tel. kontakt
Formulář přihlášky je k dispozici na webu www.praha-slivenec.cz

K přihlášce připojte:
-

Strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných
znalostech a dovednostech
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vybraný uchazeč bude muset doložit originál či ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 14.04 2022 do 15 hodin na adresu:
Úřad městské části Praha – Slivenec
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5 – Slivenec
k rukám Ing. Matěje Mlčocha, tajemníka ÚMČ
Obálku označte slovy: „výběrové řízení – referent(ka) úseku životního prostředí a dopravy.
NEOTVÍRAT. K rukám tajemníka ÚMČ.“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
V Praze dne: 29.03.2022
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tajemník Úřadu městské části Praha - Slivenec
podepsáno elektronicky
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