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Jsme bývalé okresní město s 11 192 obyvatel (k 31. 12. 2018), kde se třeba
vloni narodilo 118 nových patriotů. Celý okres stojí na něco přes 38 tisících
obyvatel, kteří žijí na jednom z nejlepších míst v zemi.
Život v Jeseníku je alternativou pro lidi mající blízko k přírodě, aktivní lidi či
nadšené sportovce anebo pro ty, co hledají klid a harmonii rodinného života.
Kdo nemá problém s absencí dálnice a rychlovlaku, spolehlivě zde najde
všechnu potřebnou občanskou vybavenost a infrastrukturu.
Aktuálně obsazujeme tuto pozici:

vedoucí Odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Spojíte-li svoji kariéru s námi, pak my Vám NABÍDNEME:
✓ Zaměstnání u prestižního zaměstnavatele,
✓ velmi zodpovědnou agendu územního plánování,
✓ služební byt,
✓ 11. platovou třídu,
✓ plný pracovní úvazek,
✓ pracovní poměr na dobu neurčitou,
✓ 5. týdnů dovolené + 3 dny ‘sick day‘,
✓ pružnou pracovní dobu,
✓ sociální fond zaměstnavatele (příspěvek na dovolenou, sport, kulturu),
✓ možnost dalšího vzdělávání,
✓ příspěvek na stravování,
✓ příspěvek na penzijní připojištění.

Pár maličkostí po Vás ale POTŘEBUJEME:
✓ Ukončené VŠ vzdělání (min. Bc.) v oboru stavebním, architektonickém nebo právním,
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✓ znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákona č. 184/2006 Sb., o
vyvlastnění; zákon 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči; zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky,
✓ praxi v oboru nebo praxe ve veřejné správě,
✓ dobrou znalost MS Office, internetu,
✓ výborné manažerské dovednosti (komunikace, organizace…),
✓ jiná odborná způsobilost výhodou,
✓ znalost programů VITA a GEOVAP výhodou,
✓ řidičský průkaz skupiny B.

Pokud vás naše nabídka zajímá, ozvěte se Daně Kašparové (T: 584 498 108, E:
dana.kasparova@mujes.cz), ochotně Vám pracovní pozici představí, no a my Vás rádi uvítáme
na městském úřadě.

