MĚSTO HOSTINNÉ
Rada města
Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČ: 277 908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info

Čj.: 5925/2019/TAJ/Če
Spis. zn.: 747/2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Hostinné na své schůzi konané dne 29.10.2019 vyhlásila výběrové řízení na pozici

jednatele společnosti Městská správa Hostinné, s. r. o.
a ředitele společnosti Technické služby Hostinné, p.o.
Hlavní náplň činnosti: zabezpečení správy a údržby technických služeb města Hostinné. Pozice se
skládá z 0,5 plného úvazku jednatele MěS, s.r.o. a 0,5 plného úvazku ředitele TS, p.o.
Požadavky:
• min. středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického nebo technického směru,
vysokoškolské vzdělání výhodou
• praxe v řídicí pozici podmínkou
• morální předpoklady pro výkon práce
• znalost problematiky komunálních služeb a systému hospodaření s majetkem města
• koncepční, řídicí a organizační schopnosti
• spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
• aktivní přístup k řešení problémů
• znalost práce na PC (zejména programy MS Word, Excel, Outlook)
• řidičské oprávnění min. sk. B
• bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů)
Nabízíme:
• perspektivní a náročnou pozici s velkou osobní odpovědností
• odměňování odpovídající významu funkce
• možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního růstu
• adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany vedení města
• dobré pracovní podmínky
Předpokládaný nástup do funkce: 01.12.2019
Termín podání přihlášek: 12.11.2019 do 11:00 h
Přihláška musí obsahovat údaje uvedené v příloze. K přihlášce připojte prosím:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis 1–2 strany A4
• koncepci činnosti společnosti
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• čestné prohlášení o tom, že v rejstříku trestů nemá uchazeč žádný záznam (výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců je nutno doložit před nástupem do funkce)
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
o dosaženém vzdělání bude nutno doložit před nástupem do funkce)
• čestné prohlášení o negativním lustračním osvědčení (originál, úředně ověřenou kopii nebo
doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.;
nepodávají osoby narozené po 01.12.1971)
• souhlas se zpracováním osobních údajů
Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Hostinné,
Náměstí 69, 543 71 Hostinné. Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – jednatel MěS
a ředitel TS“.
Výběrové řízení na výše uvedenou pozici proběhne v pátek 15.11.2019.
Bližší informace poskytne Ing. Dagmar Sahánková, starostka města, na tel. 499 404 730 nebo
eMailu starostka@muhostinne.cz.

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města
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