
                                                   Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 
                                   MĚSTO HLINSKO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
                 
                                                NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA              
               
                           „PRÁVNÍK -  PRÁVNIČKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO“   
 
 
Místo výkonu práce:          Městský úřad Hlinsko 
Platová třída:                      11 (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
                                              zaměstnanců ve veřejných službách a správě) 
Předpokládaný nástup:      na základě dohody stran  
Předmět činnosti:                komplexní zajišťování právní agendy města Hlinsko a Městského úřadu 
                                              Hlinsko, vyplývající z výkonu samostatné či přenesené působnosti  (dle 
                                              stanovené pracovní náplně)                  
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

1)  státní občanství ČR 
2)  způsobilost k právním úkonům 
3)  bezúhonnost 

  
Požadavky: 
                  -  ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
                     Právo a právní věda, studijní obor Právo 
                  -  řidičské oprávnění skupiny B 
                  -  používání a dobrá znalost běžného kancelářského  software ( Word, Excel ) 
                  -  samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění 
                      úkolů 

 
K přihlášce je nutno přiložit: 
                  -  životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 
                      a dovednostech uchazeče 
                  -  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii)  
                  -  ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání 
                  -  písemný souhlas zájemce s tím, aby MÚ Hlinsko zpracovával, shromažďoval  
                     a uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
                     údajů a o změně některých zákonů. 
 
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je možno podávat v písemné podobě do 19. 7. 2013  
do 14:00 hod., a to buď osobně v kanceláři vedení města  (budova MÚ Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 
I. patro), nebo formou poštovní zásilky na adresu: Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo nám.1,  
539 23 Hlinsko.  
  
Informace získáte na tel. 469315319, e-mail: grossova@hlinsko.cz  JUDr. Soňa Grossová, 
po 1. 7. 2013 také na tel. 469315324, e-mail: novakova@hlinsko.cz Mgr. Marta Nováková.   
  
Výběrové řízení  na obsazení pracovního místa „právník-právnička Městského úřadu Hlinsko“  
je k dispozici také na internetových stránkách města Hlinsko www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.  
  
 
V Hlinsku dne 17. června 2013                                                             Vyvěšeno:       18. 6. 2013 
                                                                                                               Bude sejmuto: 20. 7. 2013 
 
JUDr. Soňa Grossová 
tajemnice MÚ 


