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O Z N Á M E N Í 
 

Starosta obce Střítež vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

 

- referent 

 

Druh práce: referent obce Střítež 

Místo výkonu práce:  Obec Střítež 

Platové zařazení: 8. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tab. č. 4) 

Požadované vzdělání: střední s maturitní zkouškou 

Pracovní poměr: doba neurčitá 

 

Charakteristika vykonávané práce:  

 obstarává korespondenci vznikající na obecním úřadě, vyřizuje došlou korespondenci 

 spolupracuje s příspěvkovou organizací -  ZŠ a MŠ Střítež 

 vykonává spisovou a archivní službu,  

 vede pokladnu 

 vykonává správu úřední desky obecního úřadu i v elektronické podobě 

 vede evidenci právních předpisů obce, 

 zpracovává vnitřní směrnice a předpisy v rámci své pracovní náplně, 

 zabezpečuje úkoly na úseku pohřebnictví (sepisování smluv, evidence úhrad, spolupráce se 
správci veřejných pohřebišť) 

 pořizuje zápisy a usnesení z veřejných zasedání ZO. 

 provádí čtvrtletní odepisování vodoměrů, výpočet vodného a vystavení složenek, vede cel-
kovou agendu o vodách 

 zajišťuje administrativu výběrových řízení  

 agenda PO a BOZP - zpracovává na začátku roku harmonogram revizních zpráv v roce a 
kontroluje jejich plnění  

Jiné požadavky: 

 znalost problematiky územně samosprávného celku, praxe výhodou 

 znalost práce na PC v rozsahu zkoušky ECDL, 

 schopnost samostatné odborné činnosti, 

 řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského vozidla při pracovních cestách). 

Náležitosti přihlášky: 

 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

 místo trvalého pobytu, 

 číslo občanského průkazu,  

 datum a vlastnoruční podpis, 

 vítáno číslo telefonu a e-mailová adresa. 

Přílohy přihlášky: 

 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

Předpokládaný nástup: 
Po ukončení výběrového řízení dohodou. 
 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent - 

NEOTVÍRAT, s uvedením adresy žadatele do 16.6.2016 do 12:00 h na adresu: Obec Střítež, 739 59 Střítež 

118. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo 
nevybrat žádného z uchazečů. 
 

 

Ve Stříteži dne 30.5.2016      
   
Miroslav Jaworek 
Starosta obce 


