Město Turnov
Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz

Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
na pozici

úředník na odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu,
ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče
Odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov
Pracovní poměr na dobu určitou zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nástup dohodou.
Platová třída odpovídající druhu práce: 9 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Lhůta pro podání přihlášky: 08. 12. 2021 do 12:00 hod.
Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti:
Ukončení VŠ vzdělání se zaměřením na zemědělství, přírodovědní nebo environmentální směr,
případně ukončené SŠ nebo VOŠ vzdělání uvedeného zaměření.
Přihláška uchazeče o výběrové řízení musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 a 5 zákona
č. 312/2002 Sb.
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Zájemce přiloží k přihlášce doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Další požadavky:
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- dobrá znalost práce s výpočetní technikou
- flexibilita a schopnost rychle se učit
- řidičský průkaz sk. B

Výhodou:
- praxe v oboru
- zkoušky ZOZ
- znalost legislativy (státní správa a samospráva)

Písemnou přihlášku včetně dokladu o vzdělání a strukturovaného životopisu zašlete na adresu:
Městský úřad Turnov, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
e-mailem: j.chlupova@mu.turnov.cz, do datové schránky města Turnova,
nebo přineste osobně do podatelny Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov.

Turnov dne: 16. 11. 2021

Mgr. Eva Honzáková
vedoucí úřadu

