Ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

vedoucí odboru analýz
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava

požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 základní znalost fungování a financování územní samosprávy
 základní znalosti z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a projektového řízení
 vysoce analytické myšlení, schopnost pochopit a analyzovat požadavky
 vysokou míru samostatnosti při řešení problémů
 komunikativnost
 smysl pro detail a pečlivost
 vynikající znalost MS Excel
 znalost databázové platformy MS SQL Server
 znalost návrhu databází a datového modelování
 řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při
výkonu svěřených pracovních činností.
výhodou:
 magisterský studijní program systémové inženýrství, informační management, znalostní
inženýrství, ekonomie apod.
 zkušenosti z oblasti nákladového a datového controllingu
 znalost problematiky datových skladů a multidimenzionální analýzy
 základní přehled v oblasti datových zdrojů regionálních statistických dat
 znalost tvorby webových stránek v PHP popř. správy MS SharePoint
 znalost problematiky analýzy nestrukturovaných dat a metadat
 MS Report Server, MS Analysis server
 znalost SQL/MDX jazyka a tvorby dotazů
 znalost strategického řízení a metod řízení kvality.
nabízíme:
 perspektivní pozici
 možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
 13. platovou třídu
 pracovní poměr na dobu neurčitou.
zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno a příjmení, titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
 datum a podpis zájemce.

k přihlášce je nutno přiložit:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu)
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 1
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova
57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese
posta@kr-vysocina.cz do 23. 11. 2010.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  krajský úřad 
volná pracovní místa.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení lidských zdrojů, kancelář C – 2.31. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@krvysocina.cz.
V Jihlavě dne 8. 11. 2010

Ing. Bc. Zdeněk Kadlec
ředitel krajského úřadu
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Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
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