MĚSTO HEŘMAŮV MĚSTEC
jako zřizovatel

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
ŘEDITELE – ŘEDITELKY
příspěvkové organizace města

Domov pro seniory Heřmanův Městec
se sídlem U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec
Požadavky na uchazeče:
• VŠ vzdělání
• alespoň 5 let praxe v řídící funkci (sociální oblast výhodou)
• znalost problematiky příspěvkových organizací a ekonomických zásad jejich řízení
• orientace v právních předpisech (zejména zákon č. 108/2006 Sb., 250/2000 Sb., 128/2000 Sb. a
129/2000 Sb., vše v platném znění)
• dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• odpovídající zdravotní stav
Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:
• přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí
• osobní údaje - jméno, příjmení a titul; datum a místo narození, státní příslušnost; trvalý pobyt,
telefonní kontakt, e-mailové spojení; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
• datum a podpis uchazeče.
Požadované doklady k přihlášce:
• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi,
dosažených znalostech a dovednostech týkajících se požadavků výběrového řízení
• návrh koncepce řízení a rozvoje dané příspěvkové organizace (max. 3 strany A4 strojopisem
v českém jazyce)
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• 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 nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
Další informace podá a přihlášky přijímá Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03
Heřmanův Městec, kontaktní osoba: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice MěÚ, tel. 464 603 501, a to
nejpozději do 22. 4. 2022.

OBÁLKU OZNAČIT TEXTEM „NEOTVÍRAT! OBSAHUJE OSOBNÍ ÚDAJE!“
Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Heřmanův Městec, IČO: 00270041) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je
nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovněprávního vztahu na žádost subjektu údajů. Údaje
nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt
údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také
právo podat stížnost u dozorového orgánu.

