
Veřej ná výzva k přihtášení zájemců o místo
referenta lref erentky MěÚ HavtíčkŮv Brod

Město Havtíčkův Brod činí v souladu s § 6 zákona č.31212002 Sb. veřejnou výzvu
k přihtášení zájemců na obsazení místa referenta pro výkon státní správy na odboru
životního prostředí MěÚ v Havl,íčkově Brodě zařazeného až do 10. platové třídy na

úvazek 40 hodin týdně na dobu neurčitou.
Uchazeči o místa referenta/referentky pro výkon agendy Životního prostředí (státní
správa myslivosti a státní správa lesů) musí podat písemnou přihtáŠku na podatelnu
MěÚ nebo elektronickou poštou na centrální adresu Úřadu posta@muhb.cz, nebo
elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu
epodatelna@muhQ,cz, popřípadě do datové schránky Suvbfub, s uvedením
předmětu ,,Výběr Žp" nelpozději do čtvrtka Z.9.2021do 14:00 hodin. UchazeČi
musí splňovat předpoktady podte § 4 zákona č.312l2002 Sb.

Přihtáška uchazeče musí obsahovat tyto nátežitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní přístušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) čísto občanského průkazu nebo čísto dokladu o povotení k pobytu, jde,[i o cizího
státního občana,
f) datum a podpis uchazeče.

K přihtášce se připojí tyto doktady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
přístušníků též obdobný doktad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud takový doktad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost Čestným
proh[ášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdětání.

Datší požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské nebo vyšší odborné vzděláni mysliveckého, Iesnického, příp.
přírodovědného či zeměděIského směru, nebo v dalších oborech životního
prostředí,

- dobrá orientace v oblastech veřejné spróvy a životního prostředí,
- vyborný ústní i písemný projev,
- řidičský průkaz skupiny B,
- zókladní próce s PC, uživatelská znalost programů lÁS Office,
- nástup možný okamžitě, nejzazší možný nástup k 11. 10. 2021 ,- znalost světového jazyka a zkouška zvlóštní odborné způsobilosti vyhodou.

Btižší informace podá vedoucí odboru životního prostředí lng. Marta Gerthnerová.

lng. Váctav Stejskat
tajemník MěÚ
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