STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Vedoucí oddělení dopravy Odboru správy majetku a komunálních služeb




místo výkonu práce je město Přerov
pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládaný nástup: 2. 1. 2017

Obecná charakteristika pozice:







vedoucí oddělení – řídí a koordinuje pracovníky oddělení dopravy Odboru správy
majetku a komunálních služeb,
jako zástupce vlastníka, kterým je statutární město Přerov, zajišťuje správu
komunikací a světelných signalizačních zařízení na území statutárního města Přerov.
Vydává stanoviska ke všem stavebním úpravám, změnám provozu a užívání
předmětných komunikací a zařízení.
zajišťuje správu dopravního značení a mostů ve vlastnictví statutárního města Přerova.
Rovněž se vyjadřuje k připravovaným uzavírkám a k objízdným trasám na území
města Přerova.
podílí se na likvidaci vraků na místních komunikacích.

Požadované znalosti a dovednosti:












kvalifikační předpoklad vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu (obor stavební nebo dopravní),
znalost právních předpisů na úseku silničního hospodářství, dopravy a stavebního
řádu,
orientace ve stavební projektové dokumentaci a rozpočtech,
výborné komunikační a organizační schopnosti,
schopnost vedení týmu, týmové spolupráce a asertivního jednání,
znalost práce s výpočetní technikou (ovládání e-mailu, práce se soubory a adresáři
včetně uživatelského ovládání kancelářských aplikací),
ochota dále se vzdělávat,
odolnost proti stresu,
oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“,
praxe ve veřejné správě vítána.

Předpoklady:





občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
věk nad 18 let,
bezúhonnost,
způsobilost k právním úkonům.

Platové zařazení:
platová třída 10. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:






životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
negativní osvědčení podle § 8 zákona č.451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního
soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. 11. 1992, uveřejněného v
částce116/1992 Sb., (případně doklad o jeho vyžádání - týká se uchazečů narozených
před 1. 12. 1971).

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození,
státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k
pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v
zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení - KT - neotvírat“ na
adresu: Statutární město Přerov, Kancelář tajemníka – oddělení personální, Bratrská č.
34, 750 11 Přerov.
Upozornění pro uchazeče - nevyžádané osobní údaje budou po ukončení VŘ skartovány!
Kontaktní osoba:
tajemník Mgr. Petr Mlčoch, tel. 581 268 275, tajemnik@prerov.eu

