Oznámení o vyhlášenívýběľového řízení
tajemnĺce Městského úřadu Odolena Voda
vyhlašuje výběrové Íwenína obsazení funkce

Infoľmatik Městského úřadu Odolena Voda
Pracovní poměľ na dobu neuľčitou

Místo výkonu práce: odolena Voda
PředpokládanÝ nástup: 1. 5. 2019, nebo dle dohody

platová třída 9 _ 10 dte zákona č'.26212006 Sb. a naŕízenívlády č,.34112017 Sb., ve znéní
pozdějšíchpředpĺsů

ChaľakteľistÍkawkonávané činnosti
Infoľmatik MěÚ zajišt'uje zejména tyto činnosti:

o Správa sítě LAN včetně všech síťovýchpľvků
o Technická a pľogramová podpoľa uživatelům
o Správa seľverů, lokálních stanic, tiskáľen
o Administľace databází aviftualizace VMwaľe
o Správa jednotlivých modulů systému Veľa a dalšíchaplikací
o Spolupráce s dodavateli ICT
o Plánování rozvoje ICT
o Správa webu města a facebooku města
o Správa aplikace ,,Mobilní rozhlas"

Povĺnnépožadavkv na uchazeče:
o minimálně úplnéstřední vzdélánís maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzděIźlní
o schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešenípľoblémů,komunikační
schopnosti (včetně dobľévyjadřovací schopnosti v písemnéma mluveném pľojevu),
administrativní dovednosti, psychická odolnost' přesnost, spolehlivost, zdvořilost
o znalost pľáce s PC

Dalšípožadavky na uchazeče výhodou:

C
o
o
.

vzdělání se zaměřením na informačnítechnologie
praxe v oboru IT
řidičskéoprávnění skupiny B
pľaxe ve veřejné správě

Předpokladv pro vÝkon funkce: v souladu s ust. $ 4 odst. I) zźlkona ě. 3|2 l 2002 Sb.,
o úřednícíchúzemníchsamospľávných celků a o změně někteľých zákonů, ve znění
pozdějšíchpředpisů:
- ýzická osoba' kteľá dosáhla věku 18 let
- občan Českérepubliky
- způsobilost k právním úkonům

i

bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, kteľá byla pravomocně
odsouzena pľo tľestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné spľávy' pokud se podle zákona
na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Písemná přihláška do vÝběľového řízenímusí obsahovat:
o jméno, příjmení a titul uchazečę
o datum a místo narození uchazeče
o státní příslušnostuchazeče

o
o
o
o

místo trvalého pobytu uchazeče
čísloobčanskéhoprukazu
kontaktní spojení - telefon, e-mail. adresu
datum apodpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připoií:

o
.
o

strukturovaný profesní životopis

s

uvedením údajůo dosavadních zaměstnáních

a odborných znalostech a dovednostech

výpis z evidence Rejstříku tľestůne staľšínež 3 měsíce
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaŽenémvzděláni

Nabízíme:

o
o
o
o
o
o

stálé zaměstnání
flexibilní pracovní dobu
stľavenky
4 dny zdľavotníhovolna
příspěvek na důchodové pojištění
příspěvek na dovolenou

Písemné přihlášky doľučte nejpozdějĺ do 1. 4 2019 do 14:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24,250 70 Odolena Voda v oznaěené
obálce ''Výběrové Ťizeni - Infoľmatik Městského úřadu odolena Voda'' s uvedením iména'
adresy uchazeče a adresáta.

Na ústnípohovory budou následně písemně pozváni ti uchazeči' kteří splňují
požadovaná kľitéria výběrového ŕízenídle výše uvedených požadavků.

Vyhlašovatel si whrazuie pľávo zľušittoto výběľové ŕízeníkdvkolĺv v ieho průběhu.
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