MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem náměstí 5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice, IČ 00240117

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o úřednících“),

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice:

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Odboru organizačního MěÚ Čelákovice

Pracovní poměr:
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Termín nástupu:

na dobu NEURČITOU (možno i zpočátku na zkrácený úvazek).
Městský úřad Čelákovice.
9. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v pl. zn.
dohodou / ihned.

Kvalifikační předpoklady:


Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Charakteristika vykonávané funkce:


zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat,



správa a rozvoj informačních systémů,



řešení uživatelských problémů.

Požadované dovednosti a schopnosti:


všeobecný přehled v informačních technologiích (HW i SW),



velmi dobrá znalost programů: MS Office 2016 a vyšší, MS Windows 10 a vyšší,



znalost problematiky webových stránek a internetových prezentací (HTML, CSS)



základní znalost AJ – počítačová terminologie,



ochota učit se nové věci,



komunikační schopnosti,



vysoká flexibilita a spolehlivost,



pečlivost a příjemné vystupování,



řidičský průkaz sk. B výhodou.

Výhodou při výběrovém řízení je:


vzdělání v oblasti informačních technologií výhodou,



praxe v oblasti informačních technologií výhodou,



znalost zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů,



znalost zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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Požadované doklady:


přihláška (ke stažení na stránkách města www.celakovice.cz, v sekci „Volné pracovní pozice“),



strukturovaný profesní životopis,



výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,



ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,



případná osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do:


pondělí 31. října 2022 – 15:00 hod.:
a)
poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice,
b)
osobně do podatelny MěÚ Čelákovice.

Obálku v levém horním rohu označit:


jménem, příjmením a adresou přihlašovaného,



„VŘ – správce IT - NEOTVÍRAT".

Upozornění:


výběrové řízení proběhne pravděpodobně v pátek 4. listopadu 2022.
(z tohoto důvodu je nutné v přihlášce uvést telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče).

Co nabízíme:


stabilní zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu
veřejné služby,



příjemné a přátelské pracovní prostředí,



příspěvek na penzijní pojištění,



příspěvek na stravování,



ctíme zodpovědnost za životní prostředí a další.

Kontakt + další informace:
Bc. Martin Chramosta, vedoucí OORG, tel.: 326 929 144, e-mail: martin.chramosta@celakovice.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely této veřejné
výzvy v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v
souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení veřejné výzvy uchazeči/uchazečce
vráceny.
Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů naleznete na www.celakovice.cz v sekci
„Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)“.
Čelákovice 1. října 2022
Ing. Ondřej Přenosil, v. r.
tajemník MěÚ Čelákovice
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