vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:
Ředitel/ka příspěvkové organizace
Služby města Napajedla
Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

Služby města Napajedla, příspěvková organizace

Platové zařazení:

dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě
•
•
•
•
•
•

Požadavky pro vznik
pracovního poměru:

•
•
•
•
•

Předpokládaný termín
nástupu:
Bližší informace:

VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru,
manažerské a ekonomické schopnosti, schopnost koncepčního a
strategického plánování,
samostatný a iniciativní přístup k práci,
občanská a morální bezúhonnost,
zdravotní způsobilost, odolnost vůči stresu,
časová flexibilita, ochota pracovat i ve dnech pracovního klidu a
pracovního volna,
komunikativní a řídící schopnosti,
dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B,
vítána orientační znalost zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění,
vítána praxe v oblasti získávání grantů a dotací, orientační znalost zák.
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
orientace v mapách a stavebních výkresech

Nástup možný dohodou, nejpozději k 01.01.2021

Bližší informace poskytne Ing. Aleš Jirků, tel. 603479362, e-mail:
ts@napajedla.cz

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo bydliště,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení,
kontaktní spojení (telefon, e-mail),
datum a podpis uchazeče.

K písemné přihlášce nutno doložit:
•
•
•
•

•
•

motivační dopis,
životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
koncepci fungování příspěvkové organizace Služby města Napajedla
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dodatku,
další doklady, kterými se může uchazeč prezentovat (kopie).

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 19.10.2020 do 10:00 hod. v obálce označené
heslem:
„NEOTVÍRAT - VŘ na pozici - Ředitel příspěvkové organizace Služby města Napajedla" na
adresu: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.
*nevyžádané materiály s osobními údaji budou po ukončení výběrového řízení skartovány*

