MĚSTO HOSTOMICE
Tyršovo nám.165, 267 24 Hostomice
tel: 311584101

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MATRIKÁŘ/KA MĚSTA
Místo výkonu práce: MěÚ Hostomice
Předpokládaný nástup: od 16. 10. 2017 nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce (podmínkou je absolvování přípravy a
úspěšné vykonání matrikářské zkoušky)
Platová třída: podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění je pozice zařazena do 9. platové třídy
PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
 občan ČR, což vyžaduje ust. § 9 odst. 1 zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům
 trestní bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a úhledný písemný projev
POŽADAVKY:
 střední nebo vyšší odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 podmínkou je započetí přípravy na složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku
matrik a státního
občanství
 dobrá znalost práce na PC (MS Office a znalost programu KEO-X výhodou)
 komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, příjemné vystupování
NÁPLŇ PRÁCE:
 komplexní výkon matriční agendy, provádění ověřování shody opisů, nebo kopie
s listinou a ověřování pravosti podpisů na listinách, agenda CzechPOINT, výběr
správních poplatků, plnění úkolů souvisejících s uzavřením manželství na základě
dokladů předložených snoubenci, příprava provedení obřadu uzavření manželství, účast
na svatebním obřadu
 agenda evidence obyvatel, podatelny a výpravny komplexní výkon matriční agendy, obsluha
pracoviště Czech point
 evidence a agenda hrobů

VÝHODOU:
 základní orientace v obecných právních předpisech (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád …)
PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
 jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
datum a podpis zájemce
 strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti
 originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání
DALŠÍ INFORMACE:
 po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny
 nevyžádané osobní údaje budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány
Písemnou přihlášku doručte poštou nebo osobně na adresu Úřadu města Hostomice, Tyršovo nám.165,
26724 Hostomice, v obálce označené „Neotvírat –výběrové řízení matrikářka “ nejpozději 29.9.2017
do 11:00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Vít Šťáhlavský
starosta města Hostomice

