Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada Městského klubu v Novém Městě nad Metují
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa

ředitel/ka Městského klubu v Novém Městě nad Metují
Místo výkonu práce:
Předpoklad nástupu do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:

Nové Město nad Metují
1. března 2016
od 1. do 30. března 2016 bude uzavřena dohoda o
provedení práce s vykonáváním činnosti zaměstnance
Městského klubu
Od 1. dubna 2016 bude vydáno jmenování se
zkušební dobou 6 měsíců.

Charakteristika pozice: řízení a koordinace činnosti Městského klubu v Novém Městě nad Metují.
Organizování kulturních akcí v Novém Městě nad Metují (Novoměstský hrnec smíchu, Smetanovské
dny, Brány města dokořán, Dny kulturního dědictví, adventních a vánočních kulturních a dalších akcí).
Zajištění činnosti a provozu kina 70. Spolupráce s Městským úřadem Nové Město nad Metují,
sdruženými právnickými osobami a dalšími příspěvkovými organizacemi města Nové Město nad
Metují. Pro lepší představu prosím navštivte: http://www.mestskyklub.cz/.

Požadované předpoklady uchazečů:
- státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR);
- nad 18 let věku, znalost českého jazyka;
- bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům;
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou;
- tři roky praxe v oblasti organizace kulturních, společenských a vzdělávacích akcí;
- manažerské a ekonomické schopnosti
- schopnost navazovat a rozvíjet kontakty s účinkujícími, interprety i s finančními
přispěvateli;
- schopnost využívat všech komunikačních prostředků včetně sociálních sítí;
- dále uvítáme znalost anglického nebo německého jazyka.
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- doručovací adresu uchazeče telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uchazeče;
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o předchozích a dosavadních
zaměstnáních;
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- koncepce rozvoje a fungování činnosti Městského klubu v Novém Městě nad Metují
(1 strana A4);
- motivační dopis.

Termín podání přihlášek: do 24. listopadu 2015
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.
Předpokládaný termín výběrového řízení je stanoven na 2. prosince 2015. Přesný čas a
místo konání výběrového řízení bude písemně sdělen všem uchazečům, kteří budou
na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení.
Další informace naleznete na www.mestskyklub.cz
Bližší informace podá Petr Hable, předseda Rady Klubu a starosta města Nové Město
nad Metují, tel. 739 042 123.
Přihlášky doručte na adresu: Městský klub v Novém Městě nad Metují, Komenského 30,
549 01 Nové Město nad Metují, nebo e-mailem na adresu dankova@mestskyklub.cz
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – ředitel/ka Klubu - NEOTVÍRAT“
Zasláním přihlášky do výběrového řízení 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 Vámi zaslané materiály vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

