
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BĚCHOVICE

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - BĚCHOVICE
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha - Běchovice

vyhlašuje dne 28.2.2013
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a

o změně některých zákonů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

administrativní pracovník a referent informačních systémů
veřejné správy

Úřadu městské části Praha - Běchovice

Název a adresa místa výkonu práce:
Úřad městské části Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice

Předpokládaný nástup: l.4.2013

Platová třída: 7

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou

Stručné vymezení pracovní náplně:
• agenda spisové služby (podatelna a výpravna) - příjem, evidence a zpracování dokumentů

doručené a odesílané pošty v elektronických a ostatních systémech
• rozdělování a předávání dokumentů elektronicky i fyzickydle věcné působnosti
• agenda datových schránek
• agenda státních registrů
• vidimace a legalizace listin
• agenda Czech Point
• odpovědnost za úkoly na úseku archivnictví a spisové služby obecně (zákon čís. 499/2004

Sb., a prováděcí předpisy) včetně archivace dokumentů ÚMČ
• archivace písemností odborů podle spisového a skartačního řádu
• evidence uložených a zapůjčených spisů

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územně samosprávných celků:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• plná způsobilost k právním úkonům
• občanská a morální bezúhonnost
• prokázání znalosti českého nebo slovenského jazyka
• občan ČRnebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

Další požadavky:
• středním vzděláním s maturitní zkouškou (obor administrativa nebo informační systémy

výhodou)
• znalost právního rámce fungování veřejné správy a samosprávy
• zdravotní způsobilost k výkonu funkce
• nadstandardní uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook apod.,

znalost aplikace e-spis výhodou)

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
tel.: +420 281 028 611, fax: +420 281 028 610
IČ: 00240044
e-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00
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•
praxe v oblasti spisové služby nebo archivace výhodou
odborné a organizační schopnosti
pečlivost, spolehlivost, samostatnost a dobré komunikační schopnosti•

Platové podmínky:
se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.

Písemná přihláška, kterou se rozumí samostatný doklad, musí obsahovat níže
uvedené náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazečey ky
• datum a místo narození

státní příslušnost
místo trvalého pobytu a případnou doručovací kontaktní adresu

• telefonické a e-mailové spojení
• číslo občanského průkazu, jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k

dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání
• datum a podpis uchazeče Zky

a doklady v příloze:
• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a vykonávaných

funkcích, případně o dalších odborných znalostech a dovednostech, týkajících se
požadované odbornosti
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně případného
osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Podání přihlášky do výběrového řízení:
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je podání písemné přihlášky se všemi požadovanými
doklady k rukám tajemnice ÚMČPraha - Běchovice na adrese Úřadu městské části Praha -
Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice, a to buď osobně v úředních hodinách
do podatelny ÚMČPraha - Běchovice, nebo zaslání poštou nejpozději do 19. března 2013
do 14,00 hod. Rozhodující pro posouzení včasného doručení přihlášky je okamžik jejího
převzetí podatelnou ÚMČ. Přihláška musí být podána v uzavřené obálce zabezpečeném proti
neoprávněné manipulaci a označená textem: "Výběrové řízení - podatelna - NEOTViRAT'.

Kontaktní osoba: RNDr.Soňa Beroušková,
tel. 281028604,
e-mail.:sona.berouskova@praha-bechovice.cz

Další podmínky výběrového řízení:
Uchazeč/ka může dle vlastního uvážení přiložit k přihlášce relevantní reference s uvedením
tel. kontaktu na referující osobu, přiložení referencí je výhodou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řizení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré
přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řizení. Dále
si vyhlašovatel vyhrazuje právo si ověřit, případně vyjasnit údaje deklarované uchazeči
v přihláškách a ověřit si poskytnuté reference.

Upozornění:
Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, § 20 odst. 1) tohoto zákona, po skončení výběrového řízeni
skartovány.

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
tel.: +420281028611, fax: +420281028610
IČ: 00240044
e-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00
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Podle § 16 odst. 3,4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího
nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání.
Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky)vykonávat jen
s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce Úřadu
městské části Praha - Běchovice na internetové adrese: www.praha-bechovice.cz

V Praze dne 28.2.2013

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice Úřadu MČPraha - Běchovice

Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3

190 11Praha 9 - Běchovice
IČ;00240044 GD

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
tel.: +420281028611, fax: +420281028610
IČ:00240044
e-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00


