MĚ STSKÁ Č Á ST PRAHA-TROJA
Ú Ř AD MĚ STSKÉ Č Á STI
Trojská230/96, Praha 7— Troja
Tel/fax: 284691121 e-mail: infomctroja.cz

OZNÁ MENÍ O VOLNÉ M PRACOVNÍM MÍSTU
Mě stskáčá
st Praha — Troja Ú řad mě stskéčásti Praha-Troja
zastoupenétajemnicí Ú řadu mě stskéčásti Praha Troja
obsazuje volné pracovní místo
-

-

referent/referentka ž ivotního prostředí
Pracovní pomě r bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské/rodičovskédovolenéstávající
zamě stnankyně . Plný pracovní úvazek. Termín nástupu ihned nebo dle dohody.
Sjednaný druh prá
ce: stá
va na úseku ž ivotního prostředí
tní správa a samosprá
Místo vý konu prá
ce: Praha Troja
10*
Platovátřída:
-

Předpoklady pro vznik pracovního pomě ru úředníka podle
územních samosprávný ch celků a o změ ně ně který ch zákonů:
•
•
•
•

4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících

fyzickáosoba, kterádosáhla vě ku 18 let,
občan Č eské republiky nebo cizí státní občan s trvalý m pobytem v Č eské republice, který ovládá
český jazyk,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost

Pož adovanévzdě lání: vysokoš kolskévzdě lání v bakalářském studijním programu, vyš š í odbornévzdě lání
pož adovaný obor: přírodově decký , ekologický nebo správní vý hodou
Dalš í pož adavky
• dobráznalost problematiky ochrany ž ivotního prostředí a znalost přísluš ný ch právních předpisů
• orientace v dendrologii
• ochota pohybovat se často v terénu
• komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i
mluveném projevu)
• velmi dobráznalost práce s vý početní technikou (WORD, EXCEL, Internet, PowerPoint)
• znalost jednoho svě tového jazyka
Vý hodou
• praxe v oboru nebo ve státní správě a samosprávě
• zkouš ka podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odbornézpůsobilosti, pro vý kon správní činnosti,
a to např. ve vodním hospodářství, v lesním hospodářství a myslivosti, v země dě lství, v ochraně
přírody a krajiny, v ochraně ovzduš í, při ochraně zdraví a ž ivotního prostředí před š kodlivý mi účinky
chemický ch látek a chemický ch přípravků a prevenci havárií způsobený ch tě mito látkami,
v hospodářství s odpady a nakládání s obaly, při posuzování vlivů na ž ivotní prostředí a integrované

•
•

prevenci a omezování znečiš tě ní, při ochraně země dě lského půdního fondu, při územním
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastně ní (povinnost slož it zkouš ku do
18 mě síců od uzavření pracovního pomě ru)
řidičský průkaz skupiny B
flexibilita

Náplň prá
ce

Na úseku ž ivotního prostředí vykonávání státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany
ovzduš í, ochrany přírody a krajiny a ochrany země dě lského půdního fondu.
V rámci samostatné působnosti vydávání vyjádření k projektový m dokumentacím v rámci územního a
stavebního řízení, podíl na zpracování koncepce ochrany ž ivotního prostředí a koncepce rozvoje mě stské
části z pohledu ž ivotního prostředí a krajiny, spravování veřejné zeleně , dě tský ch hřiš ť, vyřizování petic,
stíž ností, oznámení a podně tů v oblasti ž ivotního prostředí.

Zamě stnaneckévý hody:
•
Pruž nápracovní doba
• 5 tý dnů dovolené
• Stravenky
•
Fond zamě stnavatele
•
Mož nost dalš ího vzdě lávání

Pracovní místo není vhodné pro osobu se změ ně nou pracovní schopností:

Nabídky se strukturovaný m profesním ž ivotopisem, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zamě stnáních a odborný ch znalostech a dovednostech tý kajících se správních činností zasílejte prosím
nejpozdě ji do 20. ledna 2019 elektronicky na adresu markova@mctroja.cz nebo doručte do podatelny
Ú řadu mě stské části na adrese:
Ú řad mě stskéčásti Praha-Troja
k rukám lng.lreny Markové
Trojská96/230, 171 00 Praha 7-Troja
Bliž š í informace: Ing. Irena Marková, tel. 284691121, e-mail markova@mctroja.cz

v platovétřídě podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platový ch pomě rech zamě stnanců ve veřejný ch služ bách a správě .
*

V Praze dne 7. 1. 2019
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Ing. Irena Marková
tajemnice Ú MČ Praha-Troja

Trojská230/%“
17 1 OO Praj
7. jj

