
l. místo q|konu pracé
= z. předpoklady

vĚsrsrÁ ČÁsr
PRAHA . SUCHDOL

_ statni ooeá"tŘ (neuo clzi státni o6eiň s trválym pobýem v Čn
nutnost ovládat český jazyk)

- fyztckáosoba, která dosáhla 18 let věku
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- střední vzděláni s maturitní zkouškou
- praxe v oblasti správry majetku a pokladny výhodou,

l - ichopnost samostatné práce, organizačni a komunikační schopnosti
- přesnost' pečlivost, spoleh1ivost, svědomitost
- znqlgq! pr4ce nqfC (Wor{, E*cpl, Inle1qet )

8', a.6.:' ŽotÓ aó tj'bo noain

- _ poaaniň ao poaátelňý Úřaaú Mt piáha-Šuchdof
- prostřednictvím drŽítele poŠtovní licence
- podáním opatřeným elektronickým podpisem do e-podatelny UMC

( e -p o d ate I n a(@arah a - srrch do I . c z)
- Městská část Praha - Suchdol
Úřad městské Části Praha - Suchdol' k rukám pí'Ing. Janě Krulíkové
Suchdolské nám.13413,165 00 Praha - Suchdol
označit sloly : výběrov é i izenÍ' referent

tng. raná rrutit<owi' tajeňnióá uMč
telefon 222 361 41'7

- e-mai I j.kru I il<ovarli praha-suchd-o-l.cz
l ui ptit tástu k q'běrovému řízení, která musí obsahovat jméno, příjmení,

titui, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobýu, jde_li o

cizího státního občana)' datum a podpis

b) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o

dosavadních zaměstnáních a odbomých znalostech a dovednostech

c) qýpis z evidence Rejstříků trestů ne starší neŽ 3 měsíce ( u cizích
Státních příslušníků téŽ obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
lrydaný domovským státem)

d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání

o

9.

výběrové Íízení kdykoliv v jeho průběhu.
:,-4:'r_ -,,'.-,1, .,.' '-t',' . , "..i. :'iil L'
j:
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Ing. Jana Krulíková
tajemnice Uřadu městské části

oZNÁMENÍ o VYHLÁŠnxÍ vÝBĚnovÉHo ŘÍzpxÍ

piáha - Suchdol, Suchdolské nám.13413

j. dalŠí pozadavky

4. platová třída
5. lhůta pro podání

přihlqty
6. místo a způsob podání

přihláŠky

, i. adrésa, na kterou se

přihláška s
požadovanými doklady
odesí1á

konialci i

k účasti na vÝběrovém
Íizení ie potřeba
před1oŽit

l

Termín nástupu: 1. května 2010
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Zrušit toto

Y Praze dne i1.3.2010
Č. j' ÚvČ P-such 0076112010

Úřad městské části Praha _ Suchdol, Suchdolské nám.73413, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený tajemnicí UMC vyhlašuje dne 11. bÍezna20!0

dle ust. $7 zákona č.31212002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků

výběrové ílzení na obsazení pracovního místa
referent/ka pokladny a evidence majetku


