
 

Město Petřvald 
Č.j.: MěÚP 2050/2018 
 
Výběrové řízení na obsazení místa koordinačního programového pracovníka 
 
Město Petřvald vyhlašuje v podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici referent 
správního odboru – koordinační programový pracovník 
 
Druh práce:  
Koordinace realizace krátkodobých projektů realizovaných správním odborem – projektový 
manažer  
 
Platová zařazení:   10. platová třída  
 
Předpokládaný nástup: od 01. 5. 2018   
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
 
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:  
 

� vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
� je státním občanem ČR, popřípadě je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,  
� dosáhl věku 18 let, je bezúhonný, ovládá český jazyk, 
� dobrá znalost zákonů v platném znění (zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

zák. č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalších)  
� dobré komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, spolehlivost 
� praxe ve veřejné správě výhodou, 
� řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič. 

 
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:  
1) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech  
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
4) souhlas se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v přihlášce a jejich 
přílohách pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. 
 
 
Lhůta pro podání přihlášky je do:    05. 04. 2018, 11:00 hod.  
Adresa pro podání přihlášky:  Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 
Petřvald. 
Obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – projektový manažér“  
 
 
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:  
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,  
2) datum a místo narození,  



3) statní příslušnost,  
4) místo trvalého pobytu,  
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana,  
6) kontaktní telefon, e-mail,  
7) krátký a výstižný motivační dopis včetně data a podpisu uchazeče.  
 
 
Přihlášení uchazeči, kteří splní výše uvedené předpoklady, budou prostřednictvím e-mailu nebo 
telefonicky pozvání k ústním pohovorům, kterým může předcházet písemný test.  
 
 
Město Petřvald si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
 
V Petřvaldě dne 22. 3. 2018 
 
 
Mgr. Eva Kaňová 

tajemnice MěÚ 
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