Č.j.: KÚ-02142/2017-300-01001

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
Lidická tř.124/11, 370 86 České Budějovice
v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů, obsazuje služební místo
„Odborný referent /vrchní referent-zápis do protokolu V a Z“
(pracovní poměr dle zákoníku práce na dobu určitou)
v oddělení právních vztahů k nemovitostem
Katastrálního pracoviště Prachatice

Požadujeme:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost

Náplň a místo výkonu:
• vyznačování doručení listin v protokolu vkladů a záznamů, plombování
• zabezpečení činnosti podatelny vč. EPVDS a DMS
• potvrzování uznání pravosti podpisu oprávněných osob
Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice, Za Baštou 232, 383 11 Prachatice.
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za státní zaměstnankyni, která čerpá
rodičovskou dovolenou, nejdéle však do 17. 7. 2019
• odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., příloha č. 2, o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (zařazení v 9. platové
třídě)
• příjemné pracovní prostředí
• možnost odborného růstu
• systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, 5 dnů sick days,
pružná pracovní doba)
Požadované dokumenty:
• strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
• motivační dopis
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu: 1.2. 2018, příp. dle dohody.
Životopis spolu s motivačním dopisem a požadované doklady zasílejte do 21.12.2017 v
elektronické podobě na adresu ku.projihockraj@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu Bc.
Hana Lembergerová, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Lidická tř.124/11, 370 86 České
Budějovice. Bližší informace na tel. č. 386 713 245 nebo 388 302 330.
Vyvěšeno: 7.12.2017
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