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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
na pracovní pozici  

 

referent investic a rozvoje 
 
Nabízíme: 
• místo výkonu práce: Náměšť nad Oslavou  

• pracovní poměr na dobu neurčitou   

• předpokládaný termín nástupu: možný ihned (dle dohody) 
• platová třída: 9 - 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  

• perspektivní pracovní pozici 

• zázemí stabilní organizace 

• trvalou podporu profesního růstu a vstřícné pracovní podmínky 

• 25 dní dovolené, příspěvek ze sociálního fondu, příspěvek na stravenky, pevnou pracovní dobu 
 
Stručné vymezení pracovní náplně: 
• příprava, realizace a vyhodnocení investičních akcí města, 

• koordinace dodavatelů, stavební dozor, přebírání prací, 

• příprava výběrových řízení na dodavatele prací, 

• spolupráce na přípravě žádostí o dotace. 
 
Požadujeme: 
 
vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání 

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
obor vzdělání: technický (nejlépe stavební) 
znalosti/dovednosti: 
• znalost postupu přípravy a realizace investičních (stavebních) projektů/akcí,   

• orientace v procesu zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), 
orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

• znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office), 

• iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a schopnost se trvale vzdělávat, 

• flexibilitu, samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové práce, 

• dobré komunikační dovednosti, schopnost pracovat pod časovým tlakem, 

• řidičské oprávnění skupiny B. 
 
Kompletní znění oznámení o vyhlášení VŘ viz http://www.namestnosl.cz/volna-pracovni-mista/d-
3169/p1=2882. 
Pro vyplnění přihlášky je možno využít vzor přihlášky dostupný na http://namestnosl.cz/volna-
pracovni-mista/d-3169/p1=2882. 
 
Přihlášku s požadovanými přílohami uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT – 
VŘ – referent investic a rozvoje“ osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo 
poštou na adresu: 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104,  
675 71 Náměšť nad Oslavou ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 15. 9. 2017. 
 
Bližší informace o výběrovém řízení podá Bc. Petr Kafka, vedoucího odboru správy majetku města, tel.: 

568 619 140, e-mail: kafka@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, 

tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz. 


