STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát – Kancelář tajemníka

Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem
vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa

ODBORNÝ PRACOVNÍK
pro systémové řešení sociálního vyloučení
Počet volných pracovních míst:
Předpokládaný termín nástupu:
Pracovní poměr:
Platové podmínky:

2 formou DPČ (80 hod/měsíc)
květen 2017
na dobu určitou
250 Kč/hod.

Předpoklady pro výkon funkce:
-

-

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která
je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
způsobilost k právním úkonům
občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle
zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
výborná znalost českého jazyka

Požadavky na vzdělání:
-

VŠ vzdělání
nejméně 4 roky praxe v problematice sociálního vyloučení,
velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel a Word),
výborné organizační, komunikační a vyjadřovací schopnosti,
analytické a logické myšlení,
aktivní a iniciativní přístup k práci,
spolehlivost.

Výhodou:
-

znalost prostředí sociálně vyloučených lokalit Ústeckého kraje
znalost strukturálních fondů a v oblasti přípravy a realizace projektů evropské územní
spolupráce a/nebo komunitárních programů EU

Náplň práce:
-

koordinuje proces strategického řízení města s vazbou na systémové řešení sociálního
vyloučení,
zpracovává koncepční, metodické a rozvojové dokumenty dle tematických oblastí
zacílených na předcházení či řešení sociálního vyloučení,
zpracovává pro potřeby města analýzu potřeb projektových záměrů pro zajištění potřeb
osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou,
zpracovává návrhy na pravidelné a kontinuální monitorování všech probíhajících
interních a externích dat a událostí, které ovlivňují vznik či existenci sociálního
vyloučení,

-

iniciuje přípravu a realizaci seminářů a workshopů tematicky zaměřených na oblasti
sociálního vyloučení, přičemž tyto semináře i vede,
svolává, připravuje podklady a vede pravidelná jednání pracovní skupiny pro sociální
začleňování na úrovni města,
intenzivně komunikuje s vedením města, informuje o poznatcích o situaci v SVL a o
osobách ohrožených soc. vyloučením.

Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:
-

jméno, příjmení
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
kontaktní adresu a telefon

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
-

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
motivační dopis
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz formulář „Prohlášení
k výběrovému/konkursnímu řízení – ochrana osobních údajů na webových stránkách
města: http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/nabidka-pracovnich-mist.html

Všechny dotazy a doplňkové informace Vám sdělíme na emailové adrese: Jan.Husak@magul.cz
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním
rohu značkou Odborný pracovník pro systémové řešení sociálního vyloučení osobně na
podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu: Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01
Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14,00 hodin dne 20. 4.2017.
Z veřejné výzvy budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VV uvedené v tomto
řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoliv v jejím
průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Mgr. Jiří Javorčák
tajemník magistrátu
Statutárního města Ústí nad Labem
Tato veřejná výzva je zveřejněna též na internetové adrese : http://www.usti-nad-labem.cz
Vyvěšeno dne ……………………
Sejmuto dne

…………………...

