OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Dobrovolný svazek obcí Poorlicko
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici
PRACOVNÍK PRO ANALÝZY A STRATEGIE
Místo výkonu práce:

Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí, spádové území Obce s rozšířenou
působností Kostelec nad Orlicí
Pracovní poměr:
na dobu určitou
Nástup do zaměstnání:
1. listopadu 2013
Délka pracovního poměru: 19 měsíců (v případě nástupu do zaměstnání 1.11. 2013)
Platové zařazení:
smluvní plat
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství - trvalý pobyt v ČR)
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
Základní požadavky na uchazeče:
- dosažené vzdělání vysokoškolské nebo úplné střední odborné s tříletou praxí,
- na uživatelské úrovni ovládá informační a komunikační technologie, (práci na PC, je
zkušený uživatel MS Office),
- vlastní řidičský průkaz skupiny B,
- má dobré komunikační schopnosti, organizační dovednosti, je schopen týmové
spolupráce,
- disponuje dobrou znalostí územního uspořádání ČR a související legislativy (zejména
zákon o obcích a zákon o krajích), chápe role orgánů státu v území, věcně chápe obsah
pojmů samospráva a státní správa na úrovni obcí a krajů a ztotožňuje se s principem
meziobecní spolupráce,
- má na dobré úrovni analytické dovednosti a schopnost strategického přístupu k řešení
problémů,
- výhodou je zkušenost s prací ve veřejné správě, znalost anglického jazyka, možnost
používat soukromý dopravní prostředek,
Obsah přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- trvalé bydliště
- kontakt (telefon, e-mail)
- datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy:
- strukturovaný životopis s důrazem na profesní praxi
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Doplňující informace: Ing. Alice Nováková – mob. telefon: 602 815 987
Přihlášky s požadovanými přílohami podávejte na podatelnu Obecního úřadu
Albrechtice nad Orlicí nebo zasílejte na adresu:
Dobrovolný svazek obcí
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice nad Orlicí
Přihlášky lze podávat nebo zasílat nejpozději do 18. 10. 2013 do 12.00 hodin (v této lhůtě
musí být přihláška doručena na podatelnu Obecního úřadu v Albrechticích nad Orlicí).
Vstupní pohovor s uchazeči se bude konat ve čtvrtek 24.10. 2013 od 15.00 hodin.

V Albrechticích nad Orlicí dne 4. 10. 2013

Jaromír Kratěna
Předseda DSO Poorlicko

