MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
se sídlem Městský úřad, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, tel. 487 829 961, fax 487 829 972, ID datové schránky 5gtbz44

Vyřizuje: Mgr. Pastorková
č. jednací:

email: pastorkova@jvpmesto.cz
Vaše značka:

tel: 487 829 962 V Jablonném v Podještědí dne 01.02.2022
počet listů dokumentu/počet listů (svazků) příloh: 1/0

Rada města Jablonné v Podještědí
usnesením RM č. 1871/2022

vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Ředitel Technických služeb města,
příspěvková organizace,
Liberecká 138, 471 25.
Místo výkonu práce:
Druh práce:
Platové zařazení:

katastrální území města Jablonné v Podještědí
ředitel příspěvkové organizace města
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, 11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení
po zapracování a uplynutí zkušení lhůty
Předpokládaný nástup: 01.09.2022 nebo dle dohody (nástup do funkce)
souběh se stávajícím ředitelem (možný – od 01.07.2022 nebo dle
dohody)
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou.
Uchazeč musí splňovat následující požadavky:
• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického nebo
ekonomického směru předností)
• Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
• Morální bezúhonnost
• Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti
• Řidičský průkaz skupiny B (skupiny C, T výhodou)
• Samostatnost, flexibilita
• Znalost práce na PC
• Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci
• Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se
k energetice, správě nemovitostí, odpadovém hospodářství, ekologii výhodou.
• Znalost problematiky komunálních služeb, ekonomické zásady řízení organizace
výhodou.
Přihláška zájemce musí obsahovat:
• Jméno a příjmení, titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost

•
•
•
•

Přesná adresa trvalého bydliště
Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu
Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty
Datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí:
• Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání a dalších
odborných znalostí a dovedností
• Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců)
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů
o získání jiných odborných znalostí
• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu funkce ředitele organizace
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
• Zpracovanou koncepci rozvoje společnosti pro roky 2022–2027 v rozsahu minimálně
2 strany formátu A4
Způsob podání přihlášek:
• Osobně
(na podatelnu městského úřadu), prostřednictvím datové schránky,
prostřednictvím České pošty
• Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel TSM – k rukám
starosty města Jiřího Rýdla – NEOTEVÍRAT“
Místo podání přihlášek:
Městský úřad Jablonné v Podještědí, náměstí míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
Lhůta pro doručení přihlášek:
Do pondělí 28. února 2022 do 15:00 hodin na podatelnu MěÚ, náměstí Míru 22, 471 25
Jablonné v Podještědí nebo do datové schránky, případně zaslané poštou se stejným termínem
doručení.
Upozornění:
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit
výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody
nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném sdělení
na podatelně městského úřadu.
Bližší informace na tel. 606 032 315 (tajemnice MěÚ, Mgr. D. Pastorková), 607 646 167
(Jaroslav Stryal, ředitel TSM) nebo na tel. 602 229 393 (místostarosta města),
725 081 483 (starosta města).
Na vyžádání zájemci obdrží: bližší popis vykonávaných činností, příkazní smlouvy na správu
bytového fondu a k zajištění nakládání s odpady, či specifikaci majetku svěřeného,
ve výpůjčce a vlastního majetku organizace.

Jiří Rýdl, v. r.
starosta Jablonné v Podještědí
(otisk úředního razítka)

