
 
 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tajemnice města Jílové u Prahy vyhlašuje dne 

12. 3. 2020 výběrové řízení na obsazení místa 

Programový a projektový manažer/manažerka na úseku odpadového 

hospodářství do Odboru technického zabezpečení města 

zařazeného do Městského úřadu Jílové u Prahy. 

Název územního samosprávného celku: Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 

Jílové u Prahy 

Druh a náplň práce: 

Zejména: 

1. Ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech – kontroluje, zajišťuje a organizuje veškeré činnosti na 

úseku odpadového hospodářství. 

2. Plnění úkolů spojených se 3. fází na provozu Skládky Jílové – Radlík.  

3. Dělá úkony nezbytné pro provoz Motivačně evidenčního systému odpadového hospodářství 

(dále jen „MESOH“) 
-  

Pracoviště:         sídlo Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 

  254 01  Jílové u Prahy 

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 3 měsíční zkušební doba 

 

Předpokládaný termín nástupu: co nejdříve, případně dle dohody 

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 10. – 11.  podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v  

platném znění. Po uplynutí sjednané zkušební doby možnost postupného přiznání osobního 

příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, platové rozmezí dle praxe od 

21.260 Kč – 31.240 Kč 

 

Předpoklady pro uchazeče: 

• občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat jednací 

jazyk); 

• fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku; 

• způsobilost k právním úkonům; 

• bezúhonnost (za bezúhonnou osobu se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně anebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti 
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za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu 

nehledí, jako by nebyla odsouzena); 

                                                                            

Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru 

odpovídající povaze správní činnosti, kterou zájemce má vykonávat: 

• vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského směru s tímto zaměřením, 

• znalost zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a orientace v zákoně č.128/2000 o obcích, 

• schopnost operativně řešit problémy spojené s výkonem samosprávy na úseku investic 

města v oblasti odpadového hospodářství 

•  praxe v oboru a administrativě vítána, velmi dobrá uživatelská schopnost práce na PC – 

uživatelská užití MS Office (především MS Word, EXCEL a Outlook), 

• organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném 

i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, vyjednávací 

schopnosti; 

• řidičský průkaz skupiny B. 

 

Nabízíme:  

• zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu 

• zajímavou práci a možnost dalšího vzdělávání  

• pružné rozvržení pracovní doby 

• 5 týdnů dovolené  

• benefity 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 12:00 dne 12. 05. 2020 

 

Místo a způsob podání přihlášky:  

Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – 

Programový a projektový manažer – odpady, OTZM“ ve výše uvedené lhůtě. Přihlášku je 

nutno doručit do podatelny Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 

Jílové u Prahy 

 

Veškeré další informace na www.jilove.cz 

 

http://www.jilove.cz/

