
OBEC ŠTÁBLOVICE, 747 82 Štáblovice, č.p. 166 
 

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení pracovního místa 

REFERENT/KA OÚ ŠTÁBLOVICE a PRACOVNÍK/PRACOVNICE PŘEPÁŽKY POŠTA PARTNER 

ŠTÁBLOVICE   

 

Místo výkonu práce: Obec Štáblovice 

Pracovní poměr:  

 na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

 plný pracovní úvazek 

 předpokládaný nástup od 1. 4. 2020 

Zařazení: úředník dle zákona č. 312/2002 Sb. a pracovník přepážky Pošta Partner 

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Pracovní náplň: 

 obsluha poštovní přepážky Pošta Partner: výdej a příjem zásilek, peněžní služby (příjem 

poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO, výplata poštovních poukázek a důchodů), 

vybrané bankovní služby, prodej poštovních cenin a další služby spojené s chodem České pošty 

 příjem a třídění pošty, vč. elektronické, vedení podacího deníku, vyřizování písemností, jejich 

evidence a archivace; vyřizování administrativní agendy vedení obecního úřadu, dle pokynů 

svolávání porad a zasedání zastupitelstva obce, pořizování zápisů z jednání zastupitelstva; 

vedení evidence obyvatel obce; správa a výběr místních poplatků; provádění vidimace a 

legalizace, vedení agendy ověřovací knihy; práce s datovou schránkou; úklid kancelářských a 

provozních prostor; informování občanů místním rozhlasem, aktualizace úřední desky, vč. 

elektronické; pomoc při vyřizování záležitostí občanů; další úkoly dle pokynů vedení obce 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 fyzická osoba starší 18 let 

 státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice 

 trestní bezúhonnost 

 způsobilost k právním úkonům 

 svéprávnost 

 ovládání jednacího jazyka – český jazyk 

Požadavky: 

 minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (vysokoškolské vzdělání výhodou) 

 výborná uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, email, datová schránka), znalost 

programu GORDIC výhodou 

 řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič, řidička) 



 časová flexibilita – práce i o víkendech, svátcích, loajálnost, spolehlivost, samostatné 

rozhodování, smysl pro detail, ochota dále se vzdělávat, schopnost spolupráce, dobré 

organizační schopnosti, schopnost třídit a zpracovávat informace, vstřícný přístup k občanům 

 prokázání orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu práce 

 základní přehled o obci Štáblovice a přilehlých obcích, povědomí o činnosti správních orgánů 

v kontaktu s obcí Štáblovice 

 základní znalost účetnictví, zkušenosti s prací s penězi, orientace ve službách České pošty a 

psaní všemi deseti prsty výhodou 

 

Zájemci do výběrového řízení doloží: 

 písemnou přihlášku obsahující jméno, příjmení a titul zájemce, kontaktní údaje vč. 

telefonického, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého 

pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce 

 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně do 27. 1. 2020 do 

12:00 hodin na adresu:  
Obecní úřad Štáblovice 
 Štáblovice 166 

 747 82 

 

Přihlášku s požadovanými údaji a doklady vložte do zalepené obálky a označte NEOTVÍRAT 

„VŘ – Pracovník/pracovnice přepážky Pošta Partner Štáblovice a Referent/ka OÚ 

Štáblovice“ 

Vybraní zájemci budou kontaktováni a přizváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat 

29. 1. 2020 od 15:00 hodin v budově OÚ Štáblovice. 
 

Případné další informace Vám budou podány na telefonním čísle +420 733 617 333. 

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

 

 

Ve Štáblovicích, dne 9. 1. 2020 

 

 

 

…………………………………….. 

    Ing. Tomáš Vavrečka v.r. 

          starosta obce 

        

 

 

Vyvěšeno dne: 10.1.2020   H. Černá 

Sejmuto dne: 

 


