Rada
města
Vlašimi
v pozici
jediného
společníka
obchodní
společnosti
Technické služby Vlašim s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

ředitel Technických služeb Vlašim s.r.o.
Vybraný kandidát bude mít zodpovědnost zejména za řízení a koordinaci společnosti v oblasti
veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zakladatele.
Technické služby Vlašim s.r.o. zabezpečují svoz odpadu, údržbu komunikací, zeleně, kašen,
veřejného osvětlení, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, dopravu, prodej písků, drtí, nafty,
provoz veřejného WC, údržbu a provoz nádražní budovy ve Vlašimi, parkoviště s parkovacím
automatem v areálu polikliniky ve Vlašimi a parkovací automaty na náměstích, v ulici
Komenského a Lidické.
Místo výkonu práce: Technické služby Vlašim s.r.o., se sídlem K Borovičkám 1732,
258 01 Vlašim
Požadavky a předpoklady:
• minimálně úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nejlépe technického
nebo ekonomického zaměření;
• občanská a trestní bezúhonnost
• předpoklady k řídící práci, organizační schopnosti, flexibilita, schopnost jednání
s lidmi, vedení týmu, analytické myšlení;
• přehled o ekonomických zásadách řízení obchodní společnosti;
• zkušenost s vedením organizace podobného typu výhodou;
• velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti;
• spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání;
• znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, internet, elektronická pošta);
• řidičské oprávnění skupiny „B“;
• znalost města Vlašimi a okolí výhodou;
Požadované doklady:
• profesní strukturovaný životopis s podrobnou předchozí pracovní činností;
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů městu
Vlašim pro výběrové řízení
• motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu max. 1 normostrany;
• vlastní pohled na činnost technických služeb (zhodnocení současného stavu a vize
dalšího fungování společnosti) v rozsahu max. 2 normostrany.
Předpokládané datum nástupu: 01.01.2020
Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
Osobně na podatelně Městského úřadu Vlašim do 30.09.2019 do 11.30 hod. nebo doručit na
adresu: Městský úřad Vlašim, k rukám starosty, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim s datem
podacího razítka 30.09.2019.
Obálku označte heslem: Výběrové řízení – ředitel Technických služeb Vlašim –
neotvírat!
Případné další informace na tel. čísle: 313 039 400 starosta města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa
nebo místostarosta města Vlašimi Karel Kroupa, na tel. Čísle 313 039 405, stránky TS Vlašim:
www.tsvlasim.cz

Vyvěšeno dne: 21.08.2019
Sejmuto dne:

