STATUTÁRN'Í MĚSTO OSTRAVA
ÚRAD MESTSKEHO OBVODU PORUBA
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Uřadu městského obvodu Poruba vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2019
na obsazení pracovního místa v rámci Uřadu městského obvodu Poruba
Druh práce:

energetik - zajišťování smluvních vztahů a komunikace s dodavateli energiL
evidence nákladů za dodávku energií včetně zpracovávání podkladů pro
jejich vyúčtování nájemcům bytů a nebytových prostorů

Místo výkonu práce:

území městského obvodu Poruba

Předpoklady:

—
-

Požadovaná kvalifikace:

středoškolské vzdělání s maturitou

Jiné požadavky:

znalost zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, zákona č. 67/2013 Sb.,
o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty. vše v platném znéni. vyhlášky č. 269/2015 8b.. o rozúčtování
nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům; dobrá znalost

státní občan ČR nebo cizí státní občan. který má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka

práce na PC. pečlivost a přesnost
Platová třída:

9.

Uchazeč je povinen podat
písemnou přihlášku, která
musí obsahovat:

-jméno_ příjmení„ titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (cizí státní občan)
- číslo výběrového řízení
- datum a vlastnoruční podpis

Doklady, které zájemce

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
- originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

připojí k přihlášce:

do 27. 5. 2019 17:00 hodin.
poštou nebo osobním doručením v podatelně
Úřadu městského obvodu Poruba
odbor finanční a ekonomický
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava - Poruba
l
.
.
.
„
.
ššovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 1 bez uvedení důvodů kdykoli Vjeho pruběhu zrušit nebo
nevyb at žádi ého z uchazečů.
Lhůta, místo a způsob

pro podání přihlášky:

Mgr. Aleš Novotný
tajemník
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