OBECNÍ ÚŘAD BOSKOVŠTEJN
Boskovštejn 1, 671 54

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY
Na pozici Referent/ka – správce poplatků, evidence obyvatel
Místo výkonu práce: Obecní úřad Boskovštejn, Boskovštejn 1, 67154
Pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok s možností prodloužení na dobu
neurčitou
Pracovní doba: pracovní úvazek 40 hodin týdně
Předpokládaný nástup: od 16.3.2022
Náplň práce:
. Zajištění průběžné aktualizace úřední desky, včetně elektronické
. Spisová služba a archivace písemností obce a úřadu
. Majetek obce a péče o něj – zajištění komplexní správy nemovitého
majetku
. Odpadové hospodářství
. Evidence a kontrola výpočtu poplatku za ubytování v ubytovacích
zařízeních
. Zajištění informovanosti občanů, poskytování informací v souladu se
zákonem, rozesílání SMS, hlášení rozhlasem
. Evidence revizních zpráv k zařízení obce, evidence kontrolních prověrek
na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, OOPP, dohled nad termíny
revizí plynu, elektřiny, hasicích přístrojů, hromosvodů
. Pokladna – výběr hotovosti od občanů, proplácení dokladů v hotovosti,
vedení pokladní knihy, evidence místních poplatků, správce poplatků,
kontrolní činnost - poplatky
. Příprava účetních podkladů
. Povolování kácení dřevin
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Evidence obyvatel
Czech Point
Příprava voleb a dokumentů pro jednání zastupitelstva
Plnění dalších úkolů dle příkazu nadřízeného – starostky obce

Požadujeme:
. Občan ČR, případně cizí státní občan mající trvalý pobyt v ČR (znalost
českého jazyka)
. Věk nad 18 let
. Způsobilost k právní úkonům
. Úplné střední vzdělání ekonomického směru s maturitou, nebo vzdělání se
zaměřením na státní správu
. Znalost programů MS Office, na vyšší úrovni, zejména World, Excel
. znalost zákona o obcích č. 128/2000Sb.
. bezúhonnost – čistý trestní rejstřík
. Minimální délka praxe ve veřejné správě 3 roky
. Zkouška odborné způsobilosti – výhodou
. Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
. Umění jednat s lidmi
Nabízíme
. Platové zařazení podle
- NV 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- NV 469/02Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační
předpoklady, a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů (max 9. platová třída)
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- Zařazení do platového stupně dle dosaženého vzdělání a prokazatelné
praxe
. Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek
Zájemci o nabízenou pozici doloží
. Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, titul zájemce, datum a
místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu zájemce (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka), datum a podpis zájemce
. Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
. U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem. Pokud domovský stát nevydá, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
. Ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými dokumenty prosím doručte nejpozději do
14.3.2022 na adresu : OÚ Boskovštejn 1, 67154 Boskovštejn
Případné další informace podá Bc. Alena Hostašová, starostka obce
Boskovštejn, tel. 602432633 vždy ve středu od 17.00 do 18.00
Vyvěšeno dne 28.2.2022
Sejmuto dne :

Boskovštejn dne : 27.2.2022
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