Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Nové Město nad Metují
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko
sociálních služeb OÁZA
Místo výkonu práce:
Předpoklad nástupu do zaměstnání:
Jmenování do funkce ředitele:
Doba trvání pracovního poměru:
Platové zařazení:

MSSS OÁZA Nové Město nad Metují
1. listopadu 2016
od 1. ledna 2017
doba určitá, po jednom roce doba neurčitá
podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Pracovní náplň:
Řízení zařízení sociálních služeb pro seniory MSSS Oáza Nové Město nad Metují, které
poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby. Zajišťování poskytování
sociálních služeb na vysoké úrovni. Zabezpečování kvality sociálních služeb se zvyšující
se tendencí. Rozvoj a prohlubování principů sociální služby MSSS Oáza.
Plnění schváleného rozpočtu příspěvkové organizace na příslušné rozpočtové období,
zodpovědnost za péči o svěřený majetek a o jeho hospodárné využívání v souladu
s účelem, pro který byl příspěvkové organizaci svěřen.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky zařízení sociálních služeb:
- vysokoškolské vzdělání
- znalost problematiky řízení zařízení sociálních služeb
- 3 roky praxe s vedením pracovního kolektivu
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost
- dobrá znalost práce na PC
- dobrý zdravotní stav
- ochota dále se vzdělávat
Uvítáme:
- znalosti zákonů:
 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 zákony a nařízení vlády týkající se pracovněprávních vztahů
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
Schopnosti a předpoklady:
- schopnost vedení lidí
- rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
- cílevědomý/á a profesionální
- spolehlivý/á
- organizační a komunikační schopnosti
- schopnost řešit problémy
- empatický/á
- flexibilní
- schopnost analyticky a koncepčně myslet

Nabízíme:
- samostatnou různorodou práci
- motivující finanční ohodnocení
- příjemné pracovní podmínky
Obsahové náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce)
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce
- čestné prohlášení o svéprávnosti
- návrh koncepce řízení a rozvoje příspěvkové organizace Městské středisko sociálních
služeb OÁZA (v rozsahu maximálně 2 stran A4 strojopisu v českém jazyce)
Termín podání přihlášek: do 08.07.2016
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte buď osobně na podatelnu
Městského úřadu Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: Městský úřad Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky č. p. 6, PSČ 549 01 Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín konání výběrového řízení je stanoven na 18. července 2016 a bude
písemně sdělen všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat
podmínky pro zařazení do výběrového řízení.
Bližší informace podá Mgr. Denisa Plšková, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského
úřadu Nové Město nad Metují, tel. 491 419 640.
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení - Oáza - NEOTVÍRAT“
Zasláním přihlášky do konkurzního řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas
s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu města NMnM. Po skončení
konkurzního řízení Vám budou zaslané materiály vráceny zpět. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

