
ostatnístavebnictví ostatnístavebnictví pro motoristy

d r o b n á  ř e m e s l a  -  o b c h o d  -  s l u ž b y

Montáž
střešních krytin

Akce
na plechové

střechy SATJAM!

MOŽNOST ZAPLACENÍ 60% HOTOVĚ A ZBYTEK
NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Střechy VH
Týniště nad Orlicí, tel.: 739 74 24 24
e-mail: vasek.hromek@seznam.cz

Město Týniště nad Orlicí vypisuje výběrové řízení na pozice:

Sociální pracovník/
pracovnice správního odboru

– oddělení soc. věcí
Prac. poměr na dobu určitou,  zástup za MD, RD

Nástup od 1.4. 2019 popř. dohodou

Kvalifikační předpoklady:
Odborná způsobilost dle zák. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů: ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru 
zaměřeném na sociální práci nebo příbuzných 
oborů dle zákona

Další požadavky:
� Schopnost samostatného výkonu práce

a rozhodování
� Komunikativnost, příjemné vystupování, 

pečlivost
� Organizační schopnosti
� Dobrá znalost práce na PC
� Řidičský průkaz sk.B – aktivní řidič
� Odolnost vůči stresu a psychické zátěži
� Ochota dále se vzdělávat

Uzávěrka přihlášek je 27.3.2019
ve 12 hodin

Pracovníka Městského úřadu 
Týniště nad Orlicí

Vedoucí stavebního úřadu
Pracovní poměr na dobu neurčitou,

Nástup: dohodou

Kvalifikační předpoklady:
� Min. SŠ vzdělání s maturitou

v oboru stavebnictví
� Znalost práce na PC

(Office, Windows, Excel, Internet) 
� Praxe ve státní správě vítána vč. ZOZ

(zkouška zvl. odb. způsobilosti)
� Orientace v legislativě související s oborem 

požadované práce (správní řád, stavební 
zákon apod.)

� Ochota dále se vzdělávat
� Iniciativní přístup k řešení problému
� Řidičský průkaz sk. B
� Kvalifikační požadavky §13 a, odst. 2 staveb-

ního zákona
Uzávěrka přihlášek je 29.3.2019

ve 12 hodin

Náležitosti přihlášky:
� Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, trvalé bydliště, číslo OP, 

datum a podpis.

Přihláška musí dále obsahovat:
� Podrobný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu 

o nejvyšším dosaženém vzdělání, podepsané prohlášení uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě podejte na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90,
517 21 Týniště nad Orlicí v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – sociální pracovník“

nebo „Výběrové řízení – vedoucí stavebního úřadu“

hs realitní
Ing. Libor Hemelík
Javornická 1501,

Rychnov nad Kněžnou
 znalecké posudky
 prodej a pronájem 
    nemovitostí

te l . :  605  555 455
práce v bytě

ostatní

Podorlické trhy
Motoristické burzy

FARMÁŘSKÉ TRHY
                      

Kalendář termínů sobotních trhů
Pro rok 2019 areál SK Přepychy

23. 3.     6. 4.    13. 4.

ostatní




