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Město Miroslav 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Tajemnice Městského úřadu Miroslav 
vyhlašuje výběrové řízení na místo 

referenta/referentky finančního a majetkového odboru  

Městského úřadu Miroslav 
s místem výkonu práce nám. Svobody 1, Miroslav. 

 

 

Předpoklady a požadavky: 

 
Kvalifikační předpoklady:     

vyšší odborné vzdělání nebo 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Studijní obor:                         

- ekonomika, veřejná správa, technické obory 

 

Znalosti oboru: 

- finanční hospodaření a správa majetku územních samosprávných celků a právních 

předpisů týkajících se územních samosprávných celků 

 

Požadavek na zvláštní odbornou způsobilost: 

- zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných 

celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru) 

 

Praxe: 

- ve státní správě nebo samosprávě vítána 

 

Požadované jazykové znalosti: 

- vítána aktivní znalost jednoho světového jazyka  

 

Další požadované dovednosti: 

- samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, přesnost 

- schopnost koncepční práce 

- komunikační a organizační schopnosti 

- ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí 

- velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Power Point, Mapové 

portály, Katastr nemovitostí, Internet) 

- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič 

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Miroslav,  

náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav nebo předejte v podatelně úřadu, a to nejpozději 

do 30. října 2018 do 10,00 hodin, 

kontaktní pracovník – tajemnice městského úřadu Mgr. Ivana Janderová, tel. 515 266 454, 

a to v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – referent/ka“. 
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Platové podmínky:  
- se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, platová třída 9 

 

Termín nástupu: 
- k 1.12.2018, popř. dle dohody 

 
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o 

cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce připojte: 
- strukturovaný profesní životopis  

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 

pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

Charakteristika pracovního místa: 

- majetková správa města, hospodaření s majetkem města, inventarizace majetku města, 

dílčí rozpočet města  

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

                      

 

 

V Miroslavi dne 11. října 2018  

          

 

Mgr. Ivana Janderová, v.r. 

          tajemnice 

 

      

              

 


