
NAME Martina Kučerová  

EMAIL kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz  

ADDRESS 

Nabídka je platná do: 23.11.2016 Jihomoravský kraj 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
vyhlašuje výběrové řízení na místo 

referenta/referentky právní agendy  

odboru sociálních věcí 
s místem výkonu práce Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 Brno 

Předpoklady a požadavky: dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
studijní obor právo 

znalosti oboru právní agenda, problematika sociálních služeb, sociálních dávek a sociálně-právní ochrany 

dětí, postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů - znalost 
zákona o krajích; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon o zadávání veřejných 

zakázek; zákon o sociálních službách; správní řád; kontrolní řád; občanský zákoník; zákoník práce 

zvláštní odborná způsobilost není 
praxe ve státní správě 

a samosprávě vítána 

jazykové znalosti vítána znalost cizího jazyka  
další dovednosti • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 

• dobré komunikační schopnosti 

• schopnost prezentace na veřejnosti 
• ochota se dále vzdělávat 

• schopnost koncepčního myšlení 

• samostatnost, zodpovědnost 
• analytické myšlení 

• schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení  

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
do 23. listopadu 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání,  
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.  
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Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. 
 

Kontaktní pracovník – Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí, telefon 541 651 131. 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. 

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody 

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.  

K přihlášce připojte:  
• strukturovaný profesní životopis 

• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 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 

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být 
ověřováno) 

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná 

a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná 

a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Upozornění pro uchazeče: Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o 

výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované 
osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem 

v přihlášce k výběrovému řízení.  

 


