Rada města Bohumína
VYH LAŠ U J E
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Bohumín
Stručná charakteristika činností: vedení příspěvkové organizace, která je poskytovatelem
terénních, ambulantních a pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání, nejlépe se zaměřením na sociální oblast nebo ekonomiku
- zkušenosti s vedením a motivací pracovníků výhodou
- znalost problematiky poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
- nejméně 5 let praxe v organizaci poskytující sociální služby výhodou
- zkušenosti s provozem pečovatelské služby, osobní asistence, denního stacionáře,
sociálně-terapeutických dílen, domova pro seniory výhodou
- znalost problematiky hospodaření příspěvkových organizací územního samosprávného celku
a rozpočtových pravidel územních rozpočtů
- orientace v systému financování sociálních služeb a v oblasti zadávání veřejných zakázek
- znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- manažerské, komunikační a organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita
Požadované doklady:
- profesní životopis, v němž uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech ve vztahu k činnosti ředitele příspěvkové organizace
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- písemný záměr řízení organizace, jejího dalšího chodu a rozvoje (v rozsahu max. 2 stran A4)
- osobní dotazník pro účely výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na www.bohumin.cz, sekce
Radnice, Kontakt s občany, Formuláře, odbor organizační)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
- samostatnou a zajímavou práci s možností seberealizace
- odpovídající ohodnocení
- přiznání odměn při splnění stanovených ukazatelů
Předpokládaný nástup: dohodou po ukončení výběrového řízení
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo doručte v zalepené obálce označené v levém horním
rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ředitel/ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín NEOTEVÍRAT na podatelnu městského úřadu na adresu: Městský úřad Bohumín, Masarykova 158,
735 81 Bohumín.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů
třetím osobám pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů. Zaslané materiály budou uchazečům vráceny.
Termín pro podání přihlášek: 14. června 2019.

Případné doplňující informace podá:
Bc. Daniel Ucháč, vedoucí odboru sociálního MěÚ Bohumín (tel. 596 092 217,
uchac.daniel@mubo.cz )
nebo Bc. Anna Oršulíková, ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace
(tel. 596 092 515, orsulikova.anna@mubo.cz)
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit bez
udání důvodu.

