První novoměstská teplárenská s.r.o.
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20969

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Valná hromada společnosti
První novoměstská teplárenská s.r.o.
náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

JEDNATELE/JEDNATELKY
SPOLEČNOSTI
Místo výkonu práce:
Společnost:
Předpoklad nástupu do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:

Nové Město nad Metují
První novoměstská teplárenská s.r.o.
1.11.2017 nebo dle dohody
pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební
dobou

Kvalifikační předpoklady:
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického či technického směru
Další předpoklady:
- komunikativní schopnosti
- manažerské, organizační a řídící schopnosti
- přehled o právních předpisech při řízení obchodní společnosti
- znalost fungování obchodní společnosti
- orientace v oblasti teplárenství
- velmi dobrá znalost MS Office
- řidičský průkaz sk. B
- zkušenosti s řízením pracovního kolektivu
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení,(titul)
- datum a místo narození, státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- strukturovaný životopis
- údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče
- výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce) nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti
Termín podání přihlášek: do 12:00 dne 31.7.2017
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi
žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Termín zaslání přihlášek do výběrového řízení v termínu do 12:00 dne 31.7.2017.
Bližší informace podá Petr Hable, starosta, město Nové Město nad Metují, tel. 739 042 123, hable@novemestonm.cz nebo
Michal Beseda, místostarosta, město Nové Město nad Metují, tel. 774 814 457, beseda@novemestonm.cz .
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, kde bude uložena do schránky společnosti, nebo zašlete
na adresu: První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky č. p. 6, PSČ 549 01 Nové Město nad Metují.
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – Jednatel První novoměstské teplárenské společnosti s.r.o. Neotvírat“
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich
obsažených pro vnitřní potřebu společnosti. Po skončení výběrového řízení budou všechny Vámi zaslané materiály skartovány
popřípadě Vám na Vaši žádost vráceny.

