
Město Český Těšín se sídlem v Českém Těšíně, náměstí ČSA 1/1 

přijme na dobu určitou (po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou)  

 

referenta investic 
 
Místo výkonu práce: Český Těšín 
 
Platová třída:  9 (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě) 
 
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody 
 

Požadavky na uchazeče: 
 

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá 
jednací jazyk 

b) občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR 
c) bezúhonnost (§ 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.) 

 

 
 
Požadavky na vzdělání:  

− vyšší odborné vzdělání stavebního, příp. technického zaměření nebo  
− střední vzdělání s maturitní zkouškou spolu s praxí v oboru stavebnictví min. 10 let 
− vysokoškolské vzdělání stavebního, příp. technického zaměření vítáno 

 
 

Další požadavky: 
− dobrá orientace ve stavebních rozpočtech a v projektových dokumentacích, 
− orientace v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vítána, 
− znalost problematiky dozorování staveb vítána, 
− schopnost samostatné práce a práce v terénu, 
− vysoké pracovní nasazení, flexibilita, 
− řidičské oprávnění skupiny „B“ – aktivní řidič, 
− dobrá znalost práce na PC (zejména MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,  

MS Outlook, internet). 
 
 

Uchazeči na uvedené místo předloží žádost + další níže uvedené doklady: 
 

 
Písemná žádost musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, titul 
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost 
d) místo trvalého pobytu 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana 
f) datum a podpis 



K žádosti nutno připojit tyto doklady;  
 

1) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 
2) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Žádost s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit do 12.03.2018  
na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA l/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo  
na podatelnu uvedeného úřadu do 12.03.2018, 17:30 hod. 
 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení před uplynutím termínu pro podání 
žádosti o přijetí. 

 
V Českém Těšíně 14.02.2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
    Ing. Eva Kwiczalová 

                                                   tajemnice MěÚ 
 
 
 
 
 
 
 

     po dobu nepřítomnosti zastoupena 
     Ing. Kateřinou Dehnerovou, v.r. 

     vedoucí občanskosprávního odboru 


