KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 – Kobylisy
IČ: 00213683, telefon: 284 043 091, Fax: 284 043 013,
e-mail: ku.prostredokraj@cuzk.cz, ID datové schránky: hi4adnw

Katastrální úřad pro Středočeský kraj (dále jen „KÚ SČK“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného
systemizovaného pracovního místa v kanceláři ředitele KÚ, hospodářském oddělení na pracovní pozici

referent vnitřní správy
Náplň práce:
 Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních
zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo
prodej.
 Vedení správy majetku úřadu včetně metodického zajištění, zpracování inventarizace za úřad.
 Příprava podkladů pro likvidační a škodní komisi, nabízení nepotřebného majetku.
 Zabezpečení činností podle Organizačního řádu Katastrálního úřadu Středočeský kraj,
č. j. KÚ-9658/2010-200-1001-1 ze dne 27. 12. 2010, v platném znění, dle čl. 21 odst. 1 písm. h)
činnost 4, 11, 17, 19
 Plnění dalších činností podle pokynů nadřízeného v rámci svého zařazení.

Požadujeme:








nejlépe vyšší odborné nebo bakalářské vzdělání;
velmi dobré organizační dovednosti;
velmi dobré komunikační dovednosti, písemný a ústní projev;
vysoké pracovní nasazení, loajalitu a nekonfliktnost;
zodpovědnost, pečlivost, flexibilitu, spolehlivost a samostatnost;
občanskou bezúhonnost;
praxe na obdobné pozici výhodou.

Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu neurčitou v plném pracovním úvazku se zkušební dobou v délce
3 měsíců ode dne nástupu do pracovního poměru;
 odměňování v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, zařazení do 10. platové třídy, v závislosti na délce dosažené
praxe;
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod - 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna (sick
days), pružnou pracovní dobu, příspěvek na stravování, vlastní rekreační zařízení v Krkonoších,
FKSP, možnost účasti na vzdělávacích kurzech a školeních pro svoji pracovní pozici, příjemné
pracovní prostředí.

Nástup do pracovního poměru:
 dnem 1. ledna 2022 (nebo dle dohody).

Místo nástupu a výkonu práce:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Kancelář ředitele katastrálního úřadu
Oddělení hospodářské správy
Pod sídlištěm 1800/9
182 12 Praha 8 - Kobylisy

Písemné přihlášky a kontakt:
Přihlášky do výběrového řízení společně s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zašlete
(případně doručte osobně na podatelnu KÚ SČK) nejpozději do 7. prosince 2021 písemně na adresu:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha (na obálce s označením
„referent vnitřní správy – oddělení hospodářské správy“) anebo je zašlete elektronicky vedoucí
personálního oddělení Bc. Kateřině Kašparové na e-mail: katerina.kasparova@cuzk.cz,
tel. 284 043 260).
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