 
ZMĚNA

 prodloužení termínu pro podání přihlášek a změna požadavku na vzdělání



Město Uherské Hradiště
dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění
 
vyhlašuje
 výběrové řízení na funkci

Referent/ka oddělení informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště

Základní požadavky:
státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
věk nejméně 18 let,
	svéprávnost,
	bezúhonnost,
znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Dále požadujeme: 
•   VŠ vzdělání technického zaměření
•   všeobecný přehled v oblasti informačních a komunikačních technologií
•   znalost informačních a komunikačních technologií a zkušenosti se zajišťováním jejich provozu a údržby výhodou
•   schopnost týmové spolupráce
•   dobré komunikační schopnosti a vystupování
•   řidičské oprávnění skupiny „B"

Druh práce:
•   zajišťování provozu a správy systému výpočetní techniky (informačních a komunikačních technologií)
•   administrace komunikační infrastruktury, systémů a uživatelů
•   zpracování návrhů a doporučení změn komunikační infrastruktury úřadu
•   zajišťování provozu softwarových aplikací
•   zajišťování instalace pracovních stanic a programového vybavení
•   metodické usměrňování a podpora uživatelů

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
	datum a podpis uchazeče.


K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: 
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vzor souhlasu je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Výběrová řízení“ → Volná pracovní místa.



Další ustanovení:
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou 
	Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení (případě dle dohody)
Platová třída: 10
Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště.


Písemnou přihlášku doručte osobně nebo prostřednictvím pošty nejpozději do 14. 3. 2016 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Oddělení personální a mzdové, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště.
Do výše uvedeného výběrového řízení se přihlaste pod značkou VŘ5/2016.







Mgr. Josef Botek – tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště





