Město Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
tajemník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU
vyhlašuje výběrové řízení na místo

vedoucí organizační složky Městská kulturní zařízení
místo výkonu práce : území města Chlumec nad Cidlinou a jeho místních částí,
kancelář – Klicperův dům na adrese Riegrova 236, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
platové zařazení: podle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10
předpokládaný nástup: nejpozději 1. července 2021
doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
velikost pracovního úvazku: 40 hodin týdně
Charakteristika pozice:
V rámci nově vzniklé struktury navrhnout sladění a optimalizaci činnosti divadla,
muzea, městské knihovny a informačního centra po stránce funkční, personální a
finanční.
Zajišťování a organizování kulturních akcí, vedení pracovníků odboru kultury a
cestovního ruchu (OS Městská kulturní zařízení), organizování činnosti muzea,
městské knihovny a turistického informačního centra. Ve spolupráci s redakční radou
zajišťování vydávání a distribuce městského zpravodaje Chlumecké listy.
Předpoklady:
▪ státní občan ČR, nebo cizí státní občan, který má v České republice trvalý pobyt,
▪ dosažení věku 18 let,
▪ způsobilost k právním úkonům,
▪ bezúhonnost,
▪ výborná znalost českého jazyka.
Požadavky:
▪ minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání,
▪ znalost práce s výpočetní technikou na uživatelské úrovni (Windows, Word,
Excel, Outlook),
▪ řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
▪ časová flexibilita,
▪ organizační schopnosti,
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▪
▪

asertivita, schopnost jednat s lidmi,
ochota a schopnost dále se vzdělávat

Písemná přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce zájemce připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech,
• návrh koncepce činnosti organizační složky Městská kulturní zařízení – max.
2 strany A4
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• telefonický či e-mailový kontakt
Dále zájemce připojí prohlášení, zda požaduje poskytnuté osobní materiály po
skončení výběrového řízení vrátit (v opačném případě budou skartovány).
Lhůta pro podání přihlášky: do 19.04.2021 do 12:00 hodin
Předpokládaný termín osobního pohovoru: 27.04.2021
Město Chlumec nad Cidlinou si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče,
případně výběrové řízení zrušit.
Místo pro podání přihlášky:
Pouze písemné přihlášky spolu s požadovanými doklady zájemce předá v zalepené
obálce osobně na podatelně městského úřadu nebo zašle na adresu:
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou
Ing. Pavel Školník, tajemník MěÚ
Klicperovo nám. 64
503 51 Chlumec nad Cidlinou
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