
MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 

 Výběrové řízení 

 

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na 

obsazení pracovního místa:  

 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA 
Městského úřadu Chrastava, 

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, se sjednanou pracovní dobou 20 hodin týdně 

                             (0,5 pracovního úvazku) 

 

Místo výkonu práce:  Město Chrastava 

Platové zařazení: 10.-11. platová třída (odměňování dle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 341/2017 

Sb.)  platový stupeň dle započitatelné praxe 

Charakteristika vykonávané činnosti  

 zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a 

komunikační infrastruktury městského úřadu, 

 zajišťování správy kancelářských nebo jiných aplikací pro koncové uživatele, síťového 

prostředí, databází apod., 

 aktualizace programového vybavení inf. technologií určených agend, zajištění správy, 

zálohování a archivace digitálních dat, řešení návazností na centrální registry apod. 
Požadavky: 

 VŠ nebo vyšší odborné vzdělání, případně ÚS vzdělání v oborech informatiky nebo 

elektrotechniky, 

 praxe v podobných činnostech ve veřejné správě výhodou, 

 dobré komunikační a organizační schopnosti 

 řidičský průkaz sk. „B“- aktivní řidič výhodou 

Zákonné předpoklady:   podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.  

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: 

 přesné označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 datum a podpis uchazeče 

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  

 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Předpokládaný termín nástupu:  leden  2022   

Lhůta pro podání přihlášky:        do 15. prosince 2021  

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Město Chrastava, tajemník MěÚ,  

nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava                 telefon:  482 363 811        

e-mail: podatelna@chrastava.cz,   Obálku označte textem: Výběrové řízení - správa informačních 

technologií města - 0,5 úvazku. 

 

V Chrastavě dne 9. listopadu 2021                                      Ing. Miroslav Chvála 

tajemník MěÚ Chrastava 

 

mailto:podatelna@chrastava.cz

