Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Č. j. KÚ-521/2015-700-01001

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Moravské nám. 1, 601 51 Brno
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa

„ředitel / ředitelka Katastrálního pracoviště Znojmo“
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, právo, ekonomiku, veřejnou správu nebo informatiku
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost
• velmi dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit kolektiv
• občanskou bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
• splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon)
• praxe ve správě a vedení katastru nemovitostí, případně v oblasti zeměměřických činností, výhodou
• oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., výhodou
• znalost anglického / německého jazyka výhodou
Náplň práce a místo výkonu práce:
•
náplní práce je organizace a řízení veškerých činností katastrálního pracoviště k zajištění výkonu státní správy
katastru nemovitostí podle právních předpisů
•
místem výkonu práce je Katastrální pracoviště Znojmo, Pražská 2734/63a, 669 52 Znojmo
Nabízíme:
• odměňování v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. července 2015 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014
Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání
• možnost odborného růstu
• systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, pružná pracovní doba)
• příjemné pracovní prostředí
Požadované dokumenty:
• strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
• písemnou představu o řízení pracoviště v oblasti odborné, personální a ekonomické
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně i kopie dalších dokladů (např. oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb.; doklad o jazykových znalostech
apod.)
• osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje
se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
Předpokládaný termín nástupu a doba trvání jmenování: 1. června 2015 na dobu určitou do doby, než bude místo
ředitele katastrálního pracoviště obsazeno podle § 188 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů doručte do 17. března 2015 v elektronické podobě na adresu
ku.projihomkraj@cuzk.cz, nebo v listinné podobě na adresu Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. 1,
601 51 Brno. S případnými dotazy k výběrovému řízení se můžete obrátit na ředitele Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj Ing. Josefa Kameru – tel: 542 521 100, e-mail: josef.kamera@cuzk.cz.
Výběrová řízení v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsou upravena samostatným vnitřním
předpisem – více na www.cuzk.cz/vyberovarizeni.
V Brně 18. února 2015
Ing. Josef Kamera
ředitel
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

