
                                       

 
č. j.: KK/1805/SR/22

Krajský úřad Karlovarského kraje

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhlašuje

dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“)

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice (druh práce):

Úředník odboru regionálního rozvoje         
(oddělení územního plánování)

Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Karlovy Vary

          

        Předpoklady

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- Dle § 4 odst. 3 zákona o úřednících.

Další předpoklady:
- Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oborech architektura, urbanismus nebo 

krajinářská architektura.

 

          

   Koho hledáme?

Kolegu / kolegyni se znalostmi v oblasti architektury a urbanismu. 
Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy. 

Nabízíme Vám:
- Možnost přispět k rozvoji kraje, podílet se na osvětě a propagaci významu a potřeby architektonické a 

urbanistické kvality, podílet se na vytváření podmínek pro vznik kvalitních stavebních záměrů, tedy 
možnost změnit Karlovarský kraj k lepšímu.

- Aktivní spoluúčast na založení institutu krajského architekta.
- Kreativní práci na krajských projektech v příjemném prostředí a v přátelském kolektivu.

Očekáváme od Vás: 
Koncepční  myšlení,  komunikační  schopnosti,  zájem  o  mezioborovou  týmovou   spolupráci.   Samostatný, 
zodpovědný a pečlivý přístup ke svěřeným úkolům.

          Popis pozice 
Co bude náplní Vaší práce: 

- Spolupráce na přípravě, zejména stavebních projektů kraje.
- Zpracování zadání a podkladů pro architektonické a urbanistické studie a architektonické soutěže.
- Organizace činnosti pracovní skupiny krajského architekta.
- Spolupráce na tvorbě analytických podkladů a koncepčních dokumentů kraje.
- Spolupráce s architekty a útvary rozvoje měst a obcí, s externími experty v oblasti architektury a 

urbanismu a jejich koordinace při zpracování zakázek pro kraj.
- Komunikace s veřejností v rámci připravovaných projektů v oblasti architektury a urbanismu.

Lhůta pro doručení přihlášky
12. srpna 2022 včetně

Přihlášky doručené na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje a do datové schránky 
Karlovarského kraje po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

 



         Proč se stát zaměstnancem Karlovarského kraje?

- Jsme stabilním zaměstnavatelem, pracujeme v profesionálním a inspirativním pracovním týmu, máme 
přímý kontakt a spolupracujeme s představiteli kraje či významnými regionálními aktéry.

- Bonusy: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, ošatné, benefity pro volný čas 
a zdraví, příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance, příměstské tábory pro děti zaměstnanců 
(v rámci spolupráce s dalšími organizacemi), zvýhodněné komerční nabídky pro zaměstnance a další.

- Moderní technické vybavení podle konkrétní pozice, např. mobilní telefon, notebook, GIS SW. 
- Motivační pracovní prostředí: podpora v profesním rozvoji, pravidelné odborné vzdělávání, možnost 

studia při zaměstnání.
- Možnost stravování v moderní jídelně v areálu, výborná dopravní dostupnost, parkování i zastávka MHD 

v areálu úřadu.
- Možnost práce z domova (home office), úpravy pracovní doby a práce na zkrácený úvazek.

        Stále váháte a potřebujete více informací, než podáte přihlášku?
 
Kontakt pro více informací:
Ing. arch. Jana Kaválková, telefon: 354 222 223; e-mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz

Informace o činnosti odboru najdete pod ikonou daného odboru na adrese: www.kr-karlovarsky.cz
 

         Jak se přihlásit do výběrového řízení?

Místo a způsob podání přihlášky:

- Osobně na podatelně krajského úřadu 
- V listinné podobě na adresu:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Naděžda Domecká
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

- Datovou schránkou siqbxt2

Formulář přihlášky do výběrového řízení 
(kr-karlovarsky.cz): 

Náležitosti a přílohy písemné přihlášky dle § 7 odst. 
4 a 5 zákona o úřednících:

- Jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo 
narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo 
trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu 
(nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího 
státního občana); datum a podpis zájemce.

- Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních 
zaměstnáních, o odborných znalostech 
a dovednostech.

- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem).

- Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- Další doklady, které se týkají odborné způsobilosti 

zájemce. 

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo, e-mail).

V Karlových Varech dne 25. 7. 2022 Mgr. Martina Vránová v. r.
ředitelka krajského úřadu

         Nabídka dalších pracovních pozic

Není tato pracovní pozice pro Vás ta pravá? 
Sledujte aktuální výběrová řízení na webových stránkách kraje www.kr-karlovarsky.cz (úřední deska  volná 
místa nebo pod bannerem kariéra), na profilech Karlovarského kraje na LinkedIn, příp. Facebook. Můžete nás 
kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 354 222 244 nebo e-mailem na adrese:
nadezda.domecka@kr-karlovarsky.cz.
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