Město Staré Město

Starosta města Staré Město vyhlašuje výběrové řízení
na funkci vedoucí organizační složky Kulturní zařízení města
č. j. MUSM 1382/2022
Délka pracovního poměru: doba neurčitá
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod týdně)

Pod organizační složku „Kulturní zařízení města“ spadá kulturní dům, knihovna, kino, informační
centrum, zajišťuje přeshraniční spolupráci.
Požadavky:
•
•

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
manažerské a organizační schopnosti

•

komunikativnost, samostatnost, příjemné vystupování, schopnost samostatného rozhodování a
řešení problémů, časová flexibilita,

•

znalost práce s PC, řidičský průkaz skupiny B, znalost cizího jazyka vítána
občanská a morální bezúhonnost

•

Písemná přihláška musí obsahovat:
•

jméno, příjmení a titul uchazeče,

•

datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu
místo trvalého pobytu, telefonní kontakt a email

•
•
•

datum možného nástupu
datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
•
•
•
•

strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a
dovednostech
koncepci činnosti a rozvoje organizační složky na roky 2022 - 2025
originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení studia a získání
akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo
dodatku k diplomu), kopie dokladů o dalších získaných znalostech a dovednostech
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Další informace:
•

poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po
ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům zaslány zpět spolu
s výsledkem výběrového řízení, nepřevzatá písemnost bude skartována,

•

informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.mu-staremesto.cz,

•

10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 531/2021 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, dále dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění a
nařízení vlády č. 222/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů

•

bližší informace poskytne Bc. Alena Windová, mobil: +420725 502 753

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 10. 2022
Doručení přihlášky:
•

obálku s přihláškou označte: „ Výběrové řízení - neotvírat “

•

způsob doručení:
- poštou do 29. 07. 2022 (rozhodující je datum doručení) na adresu:
Město Staré Město
nám. Osvobození 166
788 32 Staré Město
- nebo předejte osobně do 29. 07. 2022 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Staré
Město, nám. Osvobození 166.

Město Staré Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců.
Staré Město, dne 15. 6. 2022
Jiří Kamp v.r.
starosta města
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