MĚSTO VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

KONKURZ
Rada města Vlašimi – podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů
ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Školní jídelna Sídliště Vlašim, příspěvková organizace
Sídliště 968, 258 01 Vlašim
Uchazeč musí splňovat:
1) je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má trvalý
pobyt v ČR,
2) ovládá jednací jazyk,
3) je způsobilý k právním úkonům,
4) je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.
Požadované předpoklady:
1) vzdělání - vyšší odborné, případně úplné střední odborné s maturitou,
2) organizační, řídící a komunikační schopnosti.
Výhodou:
1) vzdělání se zaměřením na stravování nebo gastronomii,
2) praxe v oblasti školního stravování,
3) znalosti níže uvedených předpisů:
a) znalost právních předpisů pro oblast zařízení školního stravování (školský zákon,
vyhláška o školním stravování),
b) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Náležitosti přihlášky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
datum a podpis,
kontaktní spojení.

K přihlášce uchazeč připojí:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
strukturovaný profesní životopis,
koncepci rozvoje školní jídelny v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4,
lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele stravovacího zařízení
(ne starší 2 měsíců),
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6) osvědčení a čestné prohlášení podle § 2 odst. 1. písm. a), b), d) až h) zákona č. 451/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
7) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení.
1)
2)
3)
4)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: říjen 2019
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu: Město Vlašim, Kancelář
vedení úřadu, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, nebo doručené osobně na podatelnu téže
adresy nejpozději do 23. 8. 2019 12:00 hod.
Obálku označte slovy: „Konkurz ŠJ Sídliště Vlašim – neotvírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
Případné dotazy na telefonu: 313 039 431
Místo a datum vyhlášení: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim – 2. 7. 2019

Ve Vlašimi 2. 7. 2019
Mgr. Luděk Jeništa, v. r.
starosta města

Úřední deska MěÚ Vlašim
Vyvěšeno dne: 2. 7. 2019
Sejmuto dne:

