
Obec Horní Vltavice vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní pozici „referent obce“

 

Místo výkonu práce:
Obecní úřad Horní Vltavice
384 91 Horní Vltavice 80

 Náplň práce:
 Výběr poplatků
 Vystavování faktur
 Ostatní administra vní práce, dle zadání 
 Správa evidence obyvatel
 Správa evidence hřbitovů
 Správa spisové služby obce

Podmínky:
 Nástup dle dohody
 Pracovní poměr na plný, případně částečný úvazek
 Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobní 

příplatek po zaučení
 Průběžné vzdělávání

Požadavky:
 Minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou
 Dobrá znalost práce s PC
 Organizační schopnos , komunika vnost, samostatnost, spolehlivost
 Ochota dále se vzdělávat

Předpoklady uchazeče:
 Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR a znalos  českého jazyka
 Způsobilost k právním úkonům
 Bezúhonnost

Náležitos  písemné přihlášky:
 Jméno, příjmení, tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

OP uchazeče
 Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 



dovednostech
 Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 Ověřená kopie doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
 Telefonní a e-mailový kontakt, datum a podpis uchazeče
 Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve 
smyslu zákona č. 110/219 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich 
zpracování a uchování

Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

Další informace poskytne starosta Ing. Pavel Kraml, mob: 724 233 644, starosta@hornivltavice.cz.

Přihlášku, včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení 
referent obce – neotvírat“ mohou zájemci zaslat:

- přes DS (3a5b2k8)
- e-mailem (starosta@hornivltavice.cz) nebo 
- doručit na adresu: Obecní úřad Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80 

nejpozději do 14.4.2023.

……………………………………….
Ing. Pavel Kraml, starosta obce

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj ustoupit či toto 
výběrové řízení zrušit.


