Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Nové Město nad Metují
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Městská knihovna Nové Město nad Metují
Místo výkonu práce:
Předpoklad nástupu do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:
Platové zařazení:

Nové Město nad Metují
dle dohody
pracovní poměr na dobu neurčitou
dle NV č. 564/2006 Sb.

Pracovní náplň: řízení příspěvkové organizace v oblasti personální, majetkové,
ekonomické, provozní a technické, knihovnické, bibliografické a informační služby,
meziknihovní služby, organizování a revize knihovního fondu, příprava a koordinace
kulturních akcí, vytváření a realizace volnočasových programů pro děti a dospělé,
vyhledávání dotačních programů, prezentace činnosti knihovny ve vztahu k veřejnosti.
Zákonné předpoklady:
-

státní občanství ČR, trvalý pobyt v ČR
nad 18 let věku, ovládání českého jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifikační předpoklady:
-

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
v oblasti knihovnictví, informační vědy či jiného humanitního zaměření

Další předpoklady:
-

znalost alespoň jednoho světového jazyka
komunikativní schopnosti
manažerské, organizační a řídící schopnosti
přehled o právních předpisech při řízení na úseku knihovnictví
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC

Dále uvítáme:
-

praxe v řídící funkci
3 roky praxe v oboru

Náležitosti přihlášky:
-

jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození, státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
-

strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení
o bezúhonnosti
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení
o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace v požadovaném oboru
koncepce rozvoje, provozování, financování a chodu městské knihovny včetně návrhu
organizační struktury v rozsahu max. 5 stran A 4

Termín podání přihlášek: 25. listopadu 2016 do 12. hodin
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.
Výběrové řízení s uchazeči, kteří budou splňovat podmínky pro zařazení do výběrového
řízení s výběrovou komisí, se uskuteční 29. listopadu 2016.
Bližší informace podá Mgr. Václav Kupka, vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu,
telefon: 491 419 657, e-mail: kupka@novemestonm.cz
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují, nebo
zašlete na adresu: Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01,
Nové Město nad Metují.
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – ředitel knihovny - Neotvírat“
Zasláním přihlášky společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich
obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu NMnM. Po skončení výběrového řízení Vám budou zaslané
materiály vráceny.

