Č.j.: KÚ-00829/2020-300-01001

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
„rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu“
(pracovní poměr dle zákoníku práce na dobu určitou)
v právním oddělení
Katastrálního pracoviště České Budějovice
Požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu obor právo
nebo zeměměřictví ( služební předpis )
 znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
Náplň a místo výkonu:
- rozhodování o návrzích na povolení vkladu, zamítnutí vkladu nebo výmaz práv
k nemovitostem
- jednání se státními orgány, obcemi, vlastníky a jinými oprávněnými při zápisu vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem
- potvrzování uznání pravosti podpisu oprávněných osob na smlouvách předkládaných ke
vkladu
Místem výkonu práce je Katastrální pracoviště České Budějovice, Lidická tř. 124/11, 370 86
České Budějovice.
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu státní zaměstnankyně na MD/RD nejdéle do
14.1.2021
• odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., příloha č. 2, o platových poměrech
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (zařazení v 11. 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, doklad o odborném zaměření dle výše
uvedeného požadavku
Předpokládaný termín nástupu: 1. 5. 2020, příp. dle dohody.
Životopis a požadované doklady zasílejte do 17. dubna 2020 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 386 713 293.
Vyvěšeno dne 16. března 2020
Ing. Jiří Vrána
ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

