Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starostka města Hlinsko vyhlašuje

Výběrové řízení

na funkci vedoucího příspěvkové organizace města
Městská knihovna Hlinsko
Druh práce:
.

Řízení příspěvkové organizace Městská knihovna Hlinsko

.

Zpracování podkladu pro rozhodování orgánu města včetně návrhu rozpočtu

Místo výkonu práce:
Městská knihovna Hlinsko, Adámkova 554
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oboru,
organizační a řídicí schopnosti, praxe v řídící pozici výhodou
všeobecná znalost oboru
vysoké pracovní nasazení
samostatnost, flexibilita, tvurčí přistup
dobré komunikační schopnosti
zodpovědnost a bezúhonnost
znalost práce s PC
řidiČský prukaz skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
.

předpoklady podle ust. ~ 4, tj.:
státní občan ČR, popř. f~‘zická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý
pobyt
věk nad 18 let
zpusobilost k právním úkonum
bezúhonnost
znalost jednacího jazyka

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení, případně titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
kontaktní údaje
datum a podpis uchazeče

.
.
.
.
.
.
.

Doklady, které uchazeč předloží spolu s přihláškou (ust.
.

.

.
.

* 6 odst. 4 zákona):

profesní životopis s uvedením údaju o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníku též
obdobný doklad osvědčující bezuhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Čestné prohlášení podle ust. ~ 4 odst. 3 zákona Č. 451 1991 Sb.

Platové podmínky: odměňování podle nařízení vlády č. 564 2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnancu ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisu
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2013
Lhuta pro podání přihlášky: 6. květen 2013

Místo a zpusob podání přihlášky: písemně na adresu:

Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo nám. 1
539 23 Hlinsko
Poděbradovo
nám. 1,
nebo osobně na sekretariát radnice:
1. patro
Výběrové řízení na funkci vedoucího příspěvkové organizace je k dispozici také na internetových
stránkách města Hlinsko www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.

Vyvěšeno dne: 12. 4. 2013
Sejmuto dne: 6. 5. 2013

