
V Ý B Ě R O V É    Ř Í Z E N Í 
 

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje starosta MěÚ Budyně nad Ohří 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na MěÚ Budyně nad Ohří. 
 
Stručná charakteristika vykonávané práce:  
Administrativní práce, zpracování účetních a ekonomických agend, převzetí hmotné odpovědnosti 
 
Požadavky:  

- vzdělání: úplné střední odborné (s maturitou)  

- velmi dobré vyjadřovací schopnosti slovem i písmem,  

- velmi dobré organizační dovednosti,  

- pokročilá znalost práce na PC,  

- samostatnost v rozhodování,  

 
Místo výkonu práce: Městský úřad Budyně nad Ohří 
 
Nástup: 01.04.2015  
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka:  
- státní občanství ČR  

- věk minimálně 18 let,  

- způsobilost k právním úkonům,  

- bezúhonnost (Rejstřík trestů) 

- ovládání jednacího jazyka – češtiny,  

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: 

a) Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, 

b) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

c) ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 

Přihlášku je nutno podat písemně. Přihlášku lze odeslat na adresu 

Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. čp. 65, 411 18 Budyně nad Ohří nebo doručit osobně do 
podatelny MěÚ Budyně nad Ohří, Mírové nám. čp. 65 

Bližší informace na tel. 416 863 273 

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

b) datum a místo narození uchazeče, 

c) místo trvalého pobytu uchazeče, 

d) číslo občanského průkazu uchazeče, 

e) datum a podpis uchazeče, 

f) pro rychlejší komunikaci telefon či emailovou adresu 

 

Lhůta pro podání přihlášky: doručit nejpozději: 23.2.2015 

 

Jednání  výběrové komise je neveřejné. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím e-
mailové pošty. 

 

Budyně nad Ohří 16.února 2015 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A. v.r. 

 

 

Vyvěšeno: 16.2.2015 

Sejmuto 

 

 

 


