
 

M Ě S T O  B O H U M Í N  
 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

Tajemnice Městského úřadu Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  
 
REFERENT/KA ODBORU MAJETKOVÉHO Městského úřadu Bohumín. 
 
Pracovní poměr na dobu určitou. 
 
Pracovní úvazek: 1,0. 
 
Druh práce: bytový technik. 
 
Platové zařazení: 8. platová třída podle vzdělání a délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády                             
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného 
přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín. 
 
Požadavky: 
- vzdělání: minimálně SŠ – technické  zaměření, stavební obor výhodou  
- praxe v oblasti správy nemovitostí a ve veřejné správě výhodou  
- samostatnost a vysoké pracovní nasazení, pečlivost, zodpovědnost  
- psychická odolnost a komunikativnost 
- dobrá znalost práce na PC  
- řidičské oprávnění skupiny B 

 
Požadované doklady: 
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a dovednostech uchazeče  
- vyplněný osobní dotazník pro účely výběrového řízení na obsazení funkčního místa (tiskopis je k dispozici 

na www.bohumin.cz, sekce Radnice, odkaz Kontakt s občany, Formuláře, Odbor organizační)   
- čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), 

u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- telefonní (e-mailový) kontakt 
 
Nabízíme 
- dovolenou 5 týdnů 
- možnost čerpání 3 dnů zdravotního volna 
- pružnou pracovní dobu 
- stravenky, příspěvek na sport a kulturu 
- zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele 
- možnost dalšího vzdělávání 
 
Lhůta pro podání přihlášek:  do 15.1.2019, později doručené přihlášky budou vyřazeny.  
 
Místo a způsob podání přihlášky:  osobně na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A, č. dv. 119, 
nebo poštou na adresu Městský úřad v Bohumíně, personální úsek, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín.    
 
Nástup:  po ukončení výběrového řízení dohodou. 
 
Bližší informace poskytne Ing. Stanislav Svrčina, vedoucí oddělení budov, telefon 596 092 259 nebo 
731 130 616, e-mail: svrcina.stanislav©mubo.cz. 
 

V Bohumíně dne 10.12.2018                  
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