
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence 

zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha-Lipence 
vyhlašuje dnem 03. 02. 2020 výběrové řízení 

 

na obsazení pracovního místa úředníka 
 
Sjednaný druh práce: referent státní správy a samosprávy-agenda ohlašovny a podatelny,  

vedení pokladny.  
 
Zaměření:      ekonomické 
Místem výkonu práce:  Praha 
 
Platové zařazení:    8. platová třída, podle nařízení vlády  341/2017 Sb.. o  
    platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
    správě v platném znění  
 
Předpokládaný termín nástupu: od 01. 05. 2020, případně dle dohody 
 
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 
 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů: 
 
 - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 
 - občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který 
  ovládá český jazyk 
 - způsobilost k právním úkonům 
 - bezúhonnost 
 
Další požadavky: 
vzdělání:   střední s maturitní zkouškou                                                            
zaměření:  ekonomické nebo všeobecné střední 
 
Výhodou je: 
- znalost práce s výpočetní technikou a kancelářskými programy   
- praxe v oboru 
- znalost speciálních programů GINIS, E-SPIS 
- orientace/praxe ve státní správě a samosprávě  
- zkouška z odborné způsobilosti z vykonávané správní činnosti 
- zkušenost na úseku dalších agend - např. ekonomických, správních činností  
 
Další dovednosti a schopnosti: 
- psychická odolnost a spolehlivost,  
- komunikační a organizační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a 
 mluveném projevu, 
- přesnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost,  
- zájem o další sebevzdělávání 
   
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
- jméno, příjmení a titul uchazeče 
- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost uchazeče 
- místo trvalého pobytu uchazeče 



- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
 příslušníka 
- datum a podpis uchazeče 
 
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
 odborných znalostech a dovednostech,  
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Dále se předloží: 
- osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních 
- telefonní spojení a e-mailová adresa 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat písemnou formou buď osobně do 
podatelny ÚMČ Praha - Lipence , K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence  nebo poštou  
nejpozději do 14.00 hodin dne 24.února 2020 na adresu: 
 
Úřad městské části Praha-Lipence, 
K Obci 47  
155 31 Praha 5 - Lipence  
                                                   
Zalepenou obálku označit slovy „Výběrové řízení – úředník“. 
Kontakt: 257 924 350, 257 921 167 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Praze dne: 03. 02. 2020 
                                                                                                              
 
                                                                                       Hana Schwarzová               
                                                                                     tajemnice ÚMČ Praha-Lipence 


