
Wupisanje městna 
 
W zarjadniskim zwjazku “Při Klóšterskej wodźe” ma so k 01.08.2022 městno 
 

zwjazkoweho předsydy (m/ž/d) 
 
dla zakónčenja hamtskeje doby po § 20 wotst.3 SächsGemO znowa wobsadźić. 
Zarjadniskemu zwjazkej “Při Klóšterskej wodźe” přisłušeja dwurěčne serbsko-
němske gmejny Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant z 
cyłkownje něhdźe 7.100 wobydlerjemi. Sydło zarjadniskeho zwjazka z někak 25 
sobudźěłaćerkami a sobudźěłaćerjemi je w Pančicach-Kukowje. 
 
nadawkowe ćežišća: 

 nawod hłowneho zarjada a nutřkowna organizacija zarjadnistwa 

 zamołwitosć za natwar a organizaciju wotběha cyłkowneho zarjadnistwa 

 wobdźěłanje personalno-hospodarskich zakładow, do přichoda wusměrjeny 
personalny management, wopisanje dźěłowych městnow a přiměrjenje 
planowanja personalneje potrjeby 

 koordinacija, zdźěla samostatne wobdźěłanje planowanja twarskeho nawoda 

 koordinacija nadawkow wólbneho zarjada při přewjedźenju wólbow a 
wothłosowanjow 

 samostatne wobdźěłanje naležnosćow porjadoweho a prawniskeho zarjada, 
mjez druhim komunalneho, wustawkoweho a personalno-prawniskeho prawa, 
kaž tež naležnosćow zawěsćenja a zrěčenjow z čłonskimi gmejnami a 
zarjadniskeho zwjazka 

 do přichoda wusměrjene zawěsćenje a dalewuwiće posłužbowych nadawkow 
zarjadniskeho zwjazka za čłonske gmejny 

 
fachowe žadanja: 

 wuspěšnje wotzamknjene wysokošulskeho wukubłanja, diplom (FH, BA), 
bachelor (FH, BA, abo uniwersita) abo 1. statny eksamen z ćežišćom prawo a 
zjawne zarjadnistwo abo přirunajomny studij, kotryž wukmanja k spjelnjenju 
přenjesenych nadawkow 

 dobre powołanske nazhonjenja w zjawnym zarjadnistwje kaž tež dopokazane 
nazhonjenja w nawodźe a wjedźenju 

 dobre nazhonjenja we wobłuku personalneho managementa a personalneho 
wuwića 

 wobšěrne prawniske znajomosće, wosebje na polu porjadniskeho, 
zrěčenskeho, hospodarskeho, tarifoweho a komunalneho prawa 

 
zwonkafachowe žadanja: 

 nadpřerězny angažement, spušćomnosć a zamołwitosć z wysokej fleksibilitu, 
kreatiwitu, wušiknym jednanjom při zrěčenjach a rozsudźacej wěstosću 

 přećelnosć wobydlerjam napřećo kaž tež wjedniska kompetenca, duch 
zhromadnosće, kmanosć k motiwaciji a móc přeswědčenja 

 kmanosć ke komunikaciji a prezentaciji 

 wobdźělenje na posedźenjach gremijow tež zwonka zwučenych słužbnych 
časow 

 wobknježenje serbskeje rěče w słowje a pismje 

 jězbna dowolnosć klasy B a zwólniwosć, wužiwać swójske jězdźidło 



 
Zwjazkowy předsyda je hłownohamtski zastojnik na čas. Hamtska doba traje 7 lět. 
Zasłužba płaći so po mzdowej skupinje A 13. 
Zwjazkowy předsyda wuzwoli so přez zwjazkowu zhromadźiznu zarjadniskeho 
zwjazka. 
Zbrašene/i / runja stajene/i požadarki a požadarjo so při samsnej kwalifikaciji 
prěnjorjadnje wobkedźbuja. 
Žony so wurjadnje namołwja, so požadać. 
Waše wobšěrne požadanske podłožki (žiwjenjoběh, foto, powołanske referency, 
wuswědčenja, policajske wuswědčenje wo wjedźenju) zapodajće prošu w zawrjenej 
wobalce hač do 01.03.2022 (dochad póšty) na slědowacu adresu: 
 

Zarjadniski zwjazk “Při Klóšterskej wodźe” 
hesło: “požadanje zwjazkowe předsydstwo” 
k rukomaj wjesnjanosty Marka Klimana 
Póstowa dróha 8 
01920 Pančicy-Kukow 

 
 
  
 
 
 


