OZNÁMENÍ
MĚSTO BEROUN
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum
telefon: 311 654 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Město Beroun na základě rozhodnutí rady města ze dne 25.7.2018
vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace:

Městská knihovna Beroun
Charakteristika pracovní náplně:
- řízení organizace včetně zpracování plánů, zpráv, směrnic a podkladů pro účetnictví,
- organizace a řízení činnosti zaměstnanců knihovny,
- příprava a koordinace kulturních akcí,
- řešení grantových a dalších projektů knihovny,
- prezentace činnosti knihovny ve vztahu k veřejnosti.
Místo výkonu práce: Beroun
Platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dosaženého vzdělání
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Nástup: dohodou, nejpozději 1. 1. 2019
Předpoklady:
- bezúhonnost,
- způsobilost k právním úkonům,
- ovládání jednacího jazyka,
- znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací výhodou,
- organizační a komunikativní schopnosti,
- aktivní znalost cizího jazyka výhodou.
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání s praxí 5 let nebo středoškolské s praxí 15 let – obojí v oblasti
knihovnictví, informační vědy nebo jiného humanitního zaměření,
- osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem,
- aktivní znalost práce s PC /Windows, Microsoft Office, Outlook, internet/,
- řidičské oprávnění skupiny B.
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Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce,
- datum a místo narození zájemce,
- státní příslušnost zájemce,
- místo trvalého pobytu zájemce,
- číslo občanského průkazu zájemce,
- kontaktní telefon a e-mail zájemce,
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno připojit:
- základní životopisné údaje a podrobný profesní životopis,
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
- výpis z Rejstříku trestů uchazeče, ne starší 3 měsíce,
- osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (pouze
osoby nar. do 1.12.1971),
- koncept řízení a rozvoje Městské knihovny Beroun v rozsahu max. 5 stran A4,
- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce označené slovy „Výběrové řízení
na ředitele/ředitelku Městské knihovny Beroun“ lze donést osobně na podatelnu nebo zaslat
na adresu Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68 1, 266 01 Beroun. Do výběrového řízení
budou zařazeny pouze přihlášky doručené na Městský úřad Beroun nejpozději do 17. 8. 2018
do 12:00 hod. Další informace podá osobně nebo telefonicky Ing. Simona Boldi, vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit (tel. 311 654 200).
Město Beroun si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu bez udání důvodu.

V Berouně dne 30.7.2018

Mgr. Ivan Kůs
starosta města Beroun

