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vyhlašuje výběrové řízení na úřednickou pracovní pozici

TAJEMNÍK MÚ ČESKÁ SKALICE
Hlavní pracovní náplň: 
• zajišťuje přenesený výkon státní správy
• plní úkoly, které má uloženy od zastupitelstva města, městské rady 

nebo starosty
• účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
• svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů 

a koordinuje spolupráci odborů městského úřadu
• stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením 

a následně je řídí, kontroluje a koordinuje
• zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce
• koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odmě-

ňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců

Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí
• nástup do pracovního poměru nejpozději od 1. srpna 2018
• zařazení do 11. platové třídy 
• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se 6 měsíční zkušební 

lhůtou
• částečně � exibilní pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené, až 3 dny placeného zdravotního volna
• příspěvek na penzijní připojištění, stravenky
• možnost podílet se na rozvoji města
• další bene� ty vyplývající z kolektivní smlouvy

Další důležité informace k nabízené pozici naleznete na www.ceskaskalice.cz. 
Přihlášku doručte nejpozději do pondělí 14. 5. 2018 do 17:00 hod 
na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 
nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. 
Bližší informace podá tajemník MÚ Česká Skalice, telefon 491 490 024.

třída T. G. Masaryka 80, 
552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

strojírenská společnost
z České Skalice

Spojte svoji kariéru s Farmetem
P  práce v perspektivní stabilní společnosti
P  nadstandardní zaměstnanecké bonusy
P  mzdový i profesní růst

Nabídka volných pracovních míst
obráběč kovů, obsluha a programování CNC frézek a soustruhů 

svářeč CO2, obsluha svářecích robotů | operátor robotických a stehovacích pracovišť 
správce systému pro řízení výroby | konstruktér 

výpočtář FEM, konstruktér | výpočtář FEM, zpracování a analýza dat 

P  moderní pracovní prostředí
P  pět týdnů dovolené

k.kudrnovska@farmet.cz | 491 450 128 | www.farmet.cz


