Rada města Děčín svým usnesením č. RM 19 09 39 12 ze dne 14.05.2019 vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
statutárního města Děčín
Zámek Děčín, příspěvková organizace,
IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín
Předpoklady uchazeče:
− vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu
− nejméně 5 let praxe v manažerské či vedoucí funkci
− občanská bezúhonnost
− dobré organizační a řídící schopnosti
− aktivní znalost světového jazyka - angličtina, němčina
− orientace v právních předpisech týkajících se fungování příspěvkových organizací
a památkové péče
Výhodou:
− počítačová gramotnost
− řidičský průkaz skupiny B
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.07.2019
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
− jméno, příjmení a titul
− datum a místo narození
− státní příslušnost
− místo trvalého pobytu
− číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
− datum a podpis
K přihlášce uchazeč/ka připojí:
− strukturovaný profesní životopis
− koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 5 stran A4
− motivační dopis
− originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
− ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
− kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů vás informujeme, že zpracování osobních
údajů doručených v rámci výběrového řízení nám umožňuje čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR
(zpracování na základě oprávněného zájmu správce). Po skončení výběrového řízení
budou neúspěšným uchazečům jejich písemné materiály vráceny. Další informace dle
GDPR naleznete na webových stránkách města.
Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení Zámek Děčín, p. o. - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do
29.05.2019 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát
města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám.
1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 29.05.2019.

