Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Mimoň
tajemnice úřadu
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

vyhlašuje dne 15.09.2020 výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice
referent Odboru rozvoje města – městský architekt
Pracovní poměr : na dobu neurčitou
Rozsah výkonu práce : 40 hodin týdně,
Místo výkonu práce : město Mimoň
Předpokládaný nástup : 1.1.2021
Platové zařazení : dle zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
Požadavky na uchazeče:
občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR ovládající
český jazyk
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti při jednání souvisejícím s výkonem
veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby
nebyla odsouzena)
Kvalifikační předpoklady :
dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
v oblasti architektury (ing.arch/MgA)
výborná znalost práce s PC, včetně práce s geografickými daty
znalost stavebního zákona a zákona o památkové péči včetně
prováděcích a souvisejících předpisů
řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou : autorizace dle zákona č.360/1992 Sb., v platném znění
v oboru architektura, územní plánování nebo pozemní stavby

Pracovní náplň :
expertní poradenská a iniciační činnost pro oblasti architektury a
urbanismu
příprava koncepčních rozvojových dokumentů města a architektonicko –
urbanistických zadání pro zamýšlené investiční akce
péče o „stavební kulturu“ veřejných i soukromých projektů ve městě
Mimoň
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo jeho narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu a kontaktní spojení, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li cizího státního
občana
datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník
bezúhonnost čestným prohlášením,
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
S případnými dotazy se obracejte na tajemnici úřadu Mgr.B.Tvrzníkovou
tel. 606 602 319
mail: tvrznikova@mestomimon.cz
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 2.10.2020 do13 hodin na
podatelnu Městského úřadu Mimoň, ul. Mírová č.p.120, Mimoň. Obálku
označte textem Výběrové řízení – referent ORM - architekt NEOTVÍRAT.
Na ústní pohovory budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří splnili
požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení, předložili řádně
vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez udání důvodu toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Digitálně podepsal Bronislava
V Mimoni dne 15.09.2020
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