Město Buštěhrad
Měststký úřad Buštěhrad - Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad
tel.: 312 250 301, web: www.mestobustehrad.cz
email: meu@mestobustehrad.cz

Č.j.: 2100/2020
MěU Město Buštěhrad,
zastoupené Ing. Arch. Danielou Javorčekovou, starostkou města,
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávních celků, ve
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

referent/ka bezpečnosti a životního prostředí
Charakteristika vykonávané pozice:
Referent bezpečnosti
• Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů
včetně případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady obce, souhrnné zajišťování
úkolů související s připraveností na mimořádné události a krizové stavy,
• Metodika činnosti na úseku ochrany obyvatel
• Zpracování a aktualizace Plánu krizové připravenosti
Charakteristika vykonávané pozice:
Referent životního prostředí
• Zajištění zpracování a aktualizace pasportu dřevin
• Tvorba koncepce v oblasti veřejné zeleně
• Dohled a zajištění údržby veřejné zeleně
• Zajištění jednání s vlastníky pozemků dle zvláštního předpisu
• Vedení příslušné dokumentace
• Zajišťování informační, poradenské, metodické a konzultační činnosti
• Vyřizování agendy správních řízení
• Vydávání rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody a krajiny
• Vyřizování podnětů, petic a stížností v oblasti ochrany přírody a krajiny
• Zajišťování informační, poradenské, metodické a konzultační činnosti

Požadavky na uchazeče:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském stud. programu, vyšší odborné
vzdělání
• orientace v právních předpisech v oblasti životního prostředí
• orientace v aplikované ekologii
• orientace v přírodovědě a v ochraně přírody a krajiny
• orientace v problematice životního prostředí
• znalosti v oboru krizového řízení
• znalost zákona o obcích
• zvláštní odborná způsobilost (do 18 měsíců po nástupu do prac. poměru)
• dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Word, Excel, Outlook)
• řidičské oprávnění skupiny B
• důslednost, samostatnost, odpovědnost, schopnost aktivně řešit problémy, dobré
komunikační a organizační schopnosti
Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení, dle dohody.
Místo výkonu práce: MěÚ Buštěhrad
Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 262/2006 a nařízením vlády číslo 564/2006 Sb.
v platném znění – 10. Platová třída
Předpoklady pro vznik pracovního poměru podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích
územních samosprávných celků:
• státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR)
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka
Přihláška musí obsahovat následující náležitosti dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
územních samosprávných celků:
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost a místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
datum a podpis uchazeče
strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení, včetně všech povinných příloh, zašlete poštou, nebo doručte
na podatelnu do 30. 11. 2020, MěÚ Buštěhrad, Revoluční ¼, 273 43 Buštěhrad.

Přihlášku zašlete, či předejte v zalepené obálce, označené „výběrové řízení na volné pracovní
místo – neotvírat“ s uvedením adresy uchazeče.
Bližší informace podá Ing. Arch. Daniela Javorčeková-starostka, nebo Dagmar Novotná, tel.
312 278 301.
Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v
elektronické pozvánce, nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o
výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.
Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům poskytnuté dokumenty
s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět.
Vyvěšeno na úřední informační tabuli MěÚ a internetových stránkách města
www.mestobustehrad.cz od 10. 11. do 30. 11. 2020.
V Buštěhradě dne 10. 11. 2020
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Starostka
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