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OZNÁMENÍ 

o vyhlášení výběrového řízení 

Obecní úřad obce Hrušovany u Brna v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 

REFERENT / KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

A SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

Charakteristika pozice:  
Referent sociálních věcí bude vykonávat funkci veřejného opatrovníka. Bude poskytovat sociální poradenství, 

součinnost se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů, přijímat a vyřizovat žádosti občanů. 

Referent společné státní správy a samosprávy provádí dle katalogu prací dílčí práce ve státní správě 

a samosprávě, především shromažďování, třídění, uspořádávání a kontrolu formálních náležitostí v souvislosti 

s agendou pohledávek obce. 

 

Místo výkonu práce: Hrušovany u Brna 

 

Požadavky: 

• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 

• praktické zkušenosti s výkonem péče o dospělé občany výhodou 

• schopnost jednat a pracovat s lidmi – empatie, asertivita 

• vysoké pracovní nasazení, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, zodpovědnost, 

schopnost práce v týmu 

• časová flexibilita 

• pozitivní vztah k sociální práci 

• dobrá znalost českého jazyka a dobrý verbální a písemný projev 

• znalost práce s PC (především MS Word, MS Excel, vyhledávání informací na internetu) 

• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič  

• bezúhonnost, zdravotní způsobilost 

 

Dále výhodou:  
Zkouška odborné způsobilosti při výkonu veřejného opatrovnictví a při správě daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění (povinnost složit nejpozději do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru). 

 

Termín nástupu: nejlépe od 1. 4. 2023, případně dle dohody 

Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, plný úvazek. 

 

Platové podmínky:  

v souladu se zákonem 262/2006 Sb., a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 9. platová třída, zařazení dle dosažené 

praxe, další zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, příspěvek na stravu, příspěvek 

ze sociálního fondu na rekreaci, zájmovou činnost apod.) 

 

Přihláška: 

Uchazeč v termínu do 10. 3. 2023 předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:  

Jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení, prohlášení o 

souhlasu s využitím osobních údajů pro potřeby této výzvy, datum a podpis. 
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K přihlášce je nutné připojit tyto doklady: 

Strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání. 

 

Motivační dopis je vítaný, ale není podmínkou. 

 

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte do 10. 3. 2023 na adresu: Obecní úřad 

Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 

 

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

nebo nevybrat žádného uchazeče. 

 

 

 

 

Mgr. Radka Raflová 

Tajemník OÚ 

Tel. 602 158 895 

tajemnik@ouhrusovany.cz 
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