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Tajemník M ěstského ú řadu Byst řice nad Pernštejnem 
 

VYHLAŠUJE 
 

dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění 
  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

pro vznik pracovního pom ěru na dobu neur čitou ú ředníka M ěÚ Byst řice nad Pernštejnem  
 

zařazeného do odboru sociálních v ěcí a zdravotnictví 
sociální pracovnice/pracovník úseku sociáln ě právní ochrany d ětí 

 
 
Požadavky: 
• odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, v platném znění   
• splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících) 
• znalost zákonů a problematiky v oblasti sociálněprávní ochrany dětí   

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (část druhá – rodinné právo) 

• zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle ust. § 21 zákona o úřednících a praxe výhodou 
• dobrá znalost a dovednost práce na PC  
• řidičský průkaz skupiny B 
• morální bezúhonnost 
• pracovní poměr bude uzavřen na dobu neur čitou  
• nástup: 1.6.2018 

 
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády  
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  
platové za řazení tř. 10. 
 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 28. února 2018 : 
 
- písemně na adresu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad 

Pernštejnem, k rukám tajemníka 
- na e-mail: radek.vojta@bystricenp.cz 
- do datové schránky: b3mbs36 
- v přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení 

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Bližší informace o výb ěrovém řízení lze získat na tel. č. 566 590 342 – PhDr. Drahomíra Lukšová . 
 
Bez spln ění výše uvedených náležitostí není možné p řihlášku za řadit do výb ěrového řízení. 
 
Vyhlašovatel výb ěrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výb ěrové řízení bez výb ěru uchaze če. 


