Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Starosta

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Úvaly
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní místo vedoucí organizační složky
Městská knihovna Úvaly
Platová třída odpovídající druhu práce: 9
Úvazek: pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: 1.7.2018 nebo dle dohody

Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu humanitního směru
nebo vyšší odborné knihovnického směru, případně středoškolské knihovnického směru
- znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
- praxe v oblasti kultury nebo v knihovnické činnosti výhodou
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti
- uživatelská znalost práce na PC
- dobrý zdravotní stav
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození
- státní příslušnost, místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
(nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců)
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru dávám ve
smyslu zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas k jejich
zpracování.“ - jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis
Předpokládaný nástup do funkce: 1.7.2018
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
poštou nebo osobně na adresu: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Termín: do 15.6.2018 do 12:00 hodin
Na obálku uveďte: „VŘ – vedoucí MěK Úvaly“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
Petr Borecký v.r.
starosta města
Vyvěšeno dne: 10.5.2018
Sejmuto dne:

