ŘEDITEL
KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
Ing. Lubomír Klučka
vyhlašuje v návaznosti na § 178 odst. 1
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení služebního místa

„pracovník podatelny”
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 znalost práce na PC,
 komunikační dovednosti,
 iniciativní přístup, spolehlivost, pečlivost, samostatnost.
 občanská bezúhonnost
Náplň práce a místo výkonu práce:
 příjem a zakládání všech řízení do PC (protokol V, Z, PD),
 příjem listin doručených osobně klienty, spolupráce s orgány veřejné moci, obcemi,
vlastníky a jinými oprávněnými při osobním příjmu,
 datové schránky – příjem, distribuce a odesílání dokumentů,
 vedení evidence potvrzených poštovních archů a vyřizování reklamace doručenek a
dopisů, evidence vrácených doručenek v PC,
 zajišťování styku s poštou, přijímání a odesílání zásilek, evidence zásilek v PC, obsluha
frankovacího stroje,
 vedení podpisových vzorů.
Místem výkonu práce je sídlo úřadu: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18214 Praha 8.
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou (zástup na služebním místě za státní zaměstnankyni na
rodičovské dovolené, v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů).
 odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, v závislosti na délce dosažené praxe
(zařazení v 9. platové třídě – platová tabulka dle přílohy č. 2 nařízení vlády), osobní
příplatek.
 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní
doba, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, 5 dnů sick days),
 příjemné pracovní prostředí v moderní budově přímo u stanice metra „C“ – Kobylisy
 možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2018 (případně dle dohody)
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 26. dubna 2018 nejlépe v elektronické
podobě na adresu milena.theerova@cuzk.cz nebo v listinné podobě na Ing. Milena Theerová
Katastrální úřad při hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18214 Praha 8,
která je zároveň připravena Vám poskytnout podrobnější informace k výběrovému řízení na
telefonu 284042408.

