Městská část Praha 11,
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11

hledá pracovníka na obsazení pracovního místa

samostatný/ná odborný/ná referent/ka
pro odbor územního rozvoje
na dobu určitou
Místo výkonu práce:

Úřad MČ Praha 11

Sjednaný druh práce:
Platové zařazení:

samostatný/ná odborný/ná referent/ka
10. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá
český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.
požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření:

- technický směr

požadované znalosti:

- dobrá znalost obecně závazných předpisů vztahujících se k
oblasti dopravy, zejména technických předpisů
- znalost obecně závazných předpisů vztahujících se k oblasti
územního plánování, stavebního řádu a životního prostředí, s
přihlédnutím ke specifiku hl. m. Prahy
- znalost čtení stavebních dokumentací, vč. dokumentací
staveb dopravní a technické infrastruktury
- znalost práce na PC (MS Office)
- vítána znalost dalších grafických programů

další dovednosti, schopnosti:

- komunikační schopnosti- dobré vyjadřovací schopnosti v
písemném i mluveném projevu
- schopnost analytického a koncepčního myšlení
- flexibilita a schopnost týmové práce
- psychická odolnost
- zkušenosti z oblasti územního plánování a rozvoje měst a s
posuzováním stavebních projektů a záměrů výhodou
- znalost světového jazyka výhodou

Přihlášku do výběrového řízení společně s životopisem, ve kterém budou strukturovaně uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, je nutno doručit tak, aby
ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne
29. 07. 2016 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:
Úřad městské části Praha 11
personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
obálku označit slovy:
"Výběrové řízení - samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro odbor územního rozvoje na dobu určitou"
Toto oznámení může být zrušeno kdykoliv v jeho průběhu.

Praha 01.07.2016

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

