
Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem - město  

Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem 

 

V Ústí nad Labem dne 9. 6. 2022 

 

Tajemnice ÚMO Ústí nad Labem - město vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent/ka 

hospodářské správy (zajištění chodu podatelny) ÚMO Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 

8A, Ústí nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dohodou. 

 

Funkce je zařazena v 7. plat. třídě dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení: 

 schopnost samostatného jednání, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost 

 

Nabízíme: 

 zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu, 

 zaměstnanecké benefity, 

 zázemí otevřeného moderního úřadu. 

 

Zájemce předloží tyto doklady: 

 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,  

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový 

doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 

Podklady budou v zalepené obálce podány písemně poštou na adresu: ÚMO Ústí nad Labem – 

město, Velká Hradební 8A, 401 18  Ústí nad Labem, nebo do podatelny na téže adrese (1. patro)  

a bude označena nadpisem – výběrové řízení na funkci referent/ka HS. 

 

Výběrové řízení může být zrušeno kdykoliv v jeho průběhu, či nemusí být vybrán žádný 

z uchazečů. 

 

Přihlášku lze podat do 27. 6. 2022.  

 

 

Mgr. Darina Kaliničová v. r. 

Tajemnice Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město  

 

Zpracování osobních údajů: 

Uchazeč ve výběrovém řízení (subjekt údajů) poskytuje požadované osobní údaje ke 

zpracování. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a pro 

splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.  

Správce bude osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, pro které mu byly subjektem údajů 

poskytnuty. Během zpracování správce zajistí nezbytnou ochranu poskytnutých osobních 

údajů. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu 

výběrového řízení, tj. výběr vhodného uchazeče. Neúspěšným uchazečům budou poskytnuté 

dokumenty s osobními údaji vráceny. 



 

 


