
HaĚsrsrÁ ČÁsr
PRAHA - SUCHDOL

ozxÁnnnxÍ o vyrrlÁŠnxÍ vÝnĚnovÉrro ŘÍzExÍ

Úřad městské části Praha - Suchdol, Suchdolské nám. ]3413, 165 00 Praha - Suchdol

zastoupený tajemnicí Úvc vyhlašuje dne 15. března 2009

dle ust. $7 zákona t.. siztzooz Sb. o úřednících územních samosprávných celků

_ 
q. l n iroasti na ýběrovém

Íízení je potřeba
předloŽit

ir

výběrové řizeni na obsazení pracovního místa
vedoucí odboru ekonomického

lTiaha - suctrdoL Šucha{s\q qqq1 r+tz
- státniouefn ČŘ(nebo cizí státni občan s trvalým pobýem v CR

nutnost ovládat Český jazyk1
- fyztckáosoba, která dosáhla 18 let věku
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost

- orienlace v oblasti veřejné správy
- praxe v oblasti ekonomické a účetní -i roky
- iídí.í, organizační a komunikační schopnosti, SamoStatnost

- přesnost, pečlivost, spolehlivost
- velmi dobrá znalost1rirye na PC (Wo{'Excel, !4teryet )

9- : r. j. 2olÓ aó i7.Ób noain

' - poaán]ň oo poaáieiny Úiadú MČ
- prostřednictvím drŽitele poštovní licence.
- podáním opatřeným elektronickým podpisem do e-podatelny UMC

(e-podatelna@praha-s uchdol. cz)
_ Městská část Praha - Suchdol
Úrad mostské části Praha - Suchdol, k rukám pí. Ing. Janě l(ru1íkové

Suchdolské nám.13413,165 00 Praha - Suchdol
označit s lovy : výb ěro v é Ť izeni',,výb ěrové Ť ízeú - ve d ouc í odboru"

l - r''s raná rruit<ová, tá:emnicé tj-trlČ

telefon 222 361 4l'7
- e-4qllj,b'uliko=va?iprde.ilg lalg .
;ipřihlášk. Ř 

"ýuďoveňu 
rizení, která musí obsahovat jméno, příjmení,

tiíuj, datum a misto narození, státní příslušnost, místo trvalého pobýu,

čísló 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

áosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

c) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší neŽ 3 měsíce ( u cizích

státňich příslušníků téŽ obdobný doklad osvědčující bezúhonrrost

r1idaný domovským státem)

dj ovcrenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě|áni

l. mistó 1ýkonu práce
2. oředookladv

f i-aaisipozadavky

4. platová tiida
5. lhůta pro podáni

p!hláŠky
6. místo a způsob podání

přih1áškv

7. adresa, na kterou se

přihláška s
poŽadovanými doklady
odesílá

kontakt

- splnění dalších předpokladťl podle $ 2 a 
'4 

zákona č' 45 l/199l Sb''

kieým se stanoví některé další předpoklady pro l"ýkon některych funkcí

u. 
'iátní.h 

orgánech aorganizacich Ceské a Slovenské republiky,

ve znění pozdějsich předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení,

predpoklády pódl. tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené

oo l. orosinci l97l
- '''ussi oauorné vzdČlání nebo střednÍ uáétani s maturitnÍ zkouŠkou.

Vt a prax. ve veřejné správě lryhodou
- znalost účetních a daňol"ých zákonů
- znalost rozpočtových pravidel územních samosprávních celků

I

L8l



Termín nástupu: duben 2010
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové tízení kdykoliv v jeho průběhu.

Y Praze dne I 5.3.2010

Č.3. urvČ P-Such 00783/2010 KST/PaM

i ._i: I ..:.::. .. ::;i: i., ,.i ...,J

lns. .Iana Krulíkováa,

tajemnice Uřadu městské části


