Město Králíky
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Rada města Králíky
VYHLAŠUJE
na základě ustanovení § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů

V ÝBĚROV É Ř ÍZ ENÍ
na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace
Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 Králíky, IČ 00853925
druh práce:
místo výkonu práce:
platová třída*:
pracovní poměr:
termín nástupu:

ředitel/ka příspěvkové organizace Klub Na Střelnici
Králíky, Karla Čapka 374, 561 69 Králíky
11. třída
na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
01.02.2022, případně dle dohody

Předpoklady:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním
úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, splnění dalších předpokladů pro výkon funkce
ředitele příspěvkové organizace stanovených zvláštním právním předpisem.
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou;
- samostatnost, flexibilita, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost;
- základní orientace v oblasti veřejné správy a právních předpisů fungování příspěvkové organizace;
- znalost práce s PC, znalost základních produktů MS Office, znalost internetového prostředí;
- velmi dobrá schopnost vstřícného jednání s lidmi, komunikační dovednosti;
- vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích, odpovědnost, časová flexibilita
a kreativita;
- řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla.

Výhodou:
-

zkušenosti s vedením kolektivu;
práce s webovým rozhraním, úpravou webových stránek, grafickými programy (např. COREL);
organizační, řídící a prezentační schopnosti;
manažerské zkušenosti, smysl pro týmovou spolupráci;
všeobecný přehled legislativy a znalost legislativy upravující činnost pořadatele kulturních akcí.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku dle přílohy tohoto oznámení, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
- jméno, příjmení a titul;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu;
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana;
- datum a podpis uchazeče;
- kontaktní spojení.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se nabízeného pracovního místa;
- motivační dopis o rozsahu max. 1 strany A4;
- souhlas s použitím osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu, Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění;
- výpis 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;
- stručnou vizi fungování Klubu Na Střelnici po nástupu do funkce v maximálním rozsahu 3 stran A4;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení podle §4 odst.3 zákona číslo 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
(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).
* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů.
Písemné přihlášky doručte (poštou, osobně) do 3. ledna 2022 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení –ředitel Klubu Na Střelnici“
Město Králíky si vyhrazuje právo veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa zrušit kdykoliv v jeho
průběhu bez uvedení důvodu. Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že město Králíky bude
pro potřebu veřejné výzvy nakládat s jeho/jejími osobními údaji. K výběrovému řízení budou přijaty
pouze přihlášky doručené v určeném termínu, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou
vráceny. Uchazečům/kám zařazeným do výběrového řízení budou zaslány písemné pozvánky. Po
skončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům zaslané materiály vráceny. Uchazeč/ka
nemá nárok na úhradu nákladů, které vzniky v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.
V Králíkách dne 7.12.2021
Ing. Václav Kubín.
starosta města Králíky
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