MĚSTO MANĚTÍN OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Manětín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ/-HO/ ODBORU LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Městského úřadu Manětín
Předpoklady pro výkon funkce:


uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý
k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, splňuje předpoklady pro výkon funkce vedoucího úředníka dle
lustračního zákona č. 451/1991 Sb. (neplatí pro uchazeče narozené po 1.12.1971)
pozn. vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků

Kvalifikační požadavky:



vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání v oboru lesnictví
praxe 5 let v oboru lesnictví



znalost lesnické problematiky - odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti řádného lesnického
hospodaření, správy a ochrany lesa, prodeje a dodávek dříví, mysliveckého hospodaření, správě movitého a nemovitého
majetku a právních vztahů týkajících se tohoto majetku, odpovědnost, samostatnost, pečlivost, komunikativní přístup
morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
znalost práce na PC (Windows, Word, Elektronická pošta)
řidičský průkaz skupiny B
licence lesního odborného hospodáře výhodou

Další požadavky:






Charakteristika pracovního místa:


Samostatné zajišťování hospodaření v obecních lesích podle LHP a lesního zákona - příprava a organizace lesních
výrobních činností - pěstební a těžební činnosti, výroby sazenic a ochrany lesa; prodej dřeva, sestavování ročních
projektů výše těžebních a pěstebních úkolů, sestavování rozpočtu odboru lesního hospodářství, zajišťování těžby,
přibližování a odvozu dřeva, plánování a řízení práce fyzických a právnických osob v obecním lese, vydávání příkazů a
denních pracovních dispozic a jejich kontrola, kontrola množství a kvality provedené práce, organizování a vyúčtovávání
maloprodeje dřeva a produktů drobné lesní výroby, zjišťování a určování výše škod způsobených zvěří, sestavování a
dodávání podkladů pro uzavírání hospodářských smluv, příprava fakturace a kontrola došlých faktur, zpracovávání
žádostí o dotace včetně závěrečného vyúčtování, v případě vlastnění licence zabezpečování úkolů odborného lesního
hospodáře.



jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče



strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech, vč. pracovního zařazení
výpis 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
osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení

Písemné přihlášky musí obsahovat tyto náležitosti:

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:





Nabízíme:





platové zařazení podle zákona 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění (11. platová třída, rozpětí od 21 480 Kč do 32 290 Kč)
místo výkonu práce – katastrální území města Manětín a jeho městských částí
dobré pracovní podmínky, pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládaný nástup do zaměstnání v měsíci červenec 2019, příp. po dohodě s vybraným uchazečem

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo telefonicky na tel. č. 373 392 160. Písemnou

přihlášku zasílejte na adresu: Městský úřad Manětín, 331 62 Manětín čp. 89, k rukám tajemnice nebo předejte osobně
na podatelně městského úřadu, obálku označte textem: výběrové řízení – vedoucí odboru LH

do 15. dubna 2019.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, a to kdykoliv v jeho průběhu.
V Manětíně dne 12. března 2019
Ing. Eva Vaňková
tajemnice

