MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice
Vykonávaná agenda:
 spravuje a řídí činnost kulturního domu, městského muzea a informačního střediska,
hradu a městské knihovny
 zajišťuje správu sportovních zařízení, dětských hřišť a ubytovacích kapacit ve
vlastnictví města Brumov-Bylnice (sportovní a rekreační areál, krytý bazén,
tělocvična, městská turistická ubytovna, …)
 zajišťuje správu cyklostezek a cyklotras na území katastru města
 zajišťuje a pořádá kulturní a sportovní akce pořádané městem
 spolupracuje s ostatními sportovními, kulturními a společenskými subjekty při
zajišťování významných kulturních, sportovních a společenských událostí ve městě
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Předpokládaný nástup: 01.07.2020, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: plný
Požadované obecné předpoklady:



státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná, bezúhonná a ovládá jednací jazyk

Další požadované předpoklady:




minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování, analytické a koncepční
myšlení
výborné komunikační a organizační schopnosti, vysoká pečlivost a důslednost
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časová flexibilita, zvládání stresové zátěže
schopnost řídit kolektiv, motivovat zaměstnance, delegovat úkoly a provádět
následnou kontrolu
znalost místního kulturního a sportovního prostředí
orientace v problematice marketingu cestovního ruchu
výhodou praxe ve vedoucí pracovní pozici
orientační znalost zákona o obcích
aktivní znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič









Přihláška musí obsahovat:
-

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
datum a podpis uchazeče
telefonní kontakt

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
-

-

-

-

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o získaných
odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností, která je předmětem
tohoto výběrového řízení
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
koncepci rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu města Brumov-Bylnice včetně
způsobu řízení odboru cestovního ruchu, kultury a sportu (max. 4 strany formátu A4)
čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (v případě jmenování
do funkce doložení lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném
znění)
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
Poštou na adresu:
Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: podací razítko nejpozději s datem 20.03.2020
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Osobně na podatelnu:
Městského úřadu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: nejpozději do 20.03.2020 do 13:00 hodin.
Pozor! Na obálku uveďte: „VŘ – vedoucí OCRKS“
Bližší informace o druhu práce podá:
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník městského úřadu, tel. 577 305 147
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo
nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodů.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník městského úřadu
V Brumově-Bylnici dne 04.03.2020
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