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[
RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky

Městského muzea v Ústí nad Orlicí
příspěvkové organizace města Ústí nad Orlicí

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, založený jmenováním se zkušební dobou 6 měsíců

Místo výkonu práce:

Ústí nad Orlicí

Platové zařazení:

odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č.
564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup :

1.1.2018

Charakteristika vykonávané činnosti:




řídící a manažerská činnost v Městském muzeu Ústí nad Orlicí
plnění povinností stanovených zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy a dalšími právními
předpisy
plnění úkolů zadaných zřizovatelem
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Zákonné předpoklady:






státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý
pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
občanská a morální bezúhonnost
ovládání českého jazyka

Kvalifikační předpoklady:



minimálně střední vzdělání s maturitou
znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Další požadavky:











nejméně tříletá praxe v kulturní oblasti; všeobecný kulturní rozhled
znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená obcí
dobrá orientace v problematice muzeí a galerií
schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem
vysoké pracovní nasazení, komunikativnost
velmi dobré organizační a řídící schopnosti
schopnost práce v týmu
samostatnost a flexibilita
dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Explorer)
péče o odbornost, nutnost neustálého sebevzdělávání

Náležitosti písemné přihlášky:











označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
telefonický kontakt
e-mailová adresa
korespondenční adresa
datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:




strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
motivační dopis, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody svého zájmu o pracovní pozici ředitele
Městského muzea v Ústí nad Orlicí a nastíní své předpoklady k výkonu práce
vlastní koncepce řízení a další rozvoj Městského muzea v Ústí nad Orlicí v rozsahu max. 3
stran A4
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výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
namísto ředitele/ředitelky Městského muzea v Ústí nad Orlicí dávám, ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas k jejich
zpracování.

Lhůta k podání přihlášky:
Nejpozději dne 11.9. 2017, do 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena do podatelny
Městského úřadu Ústí nad Orlicí).
Způsob podání přihlášky:
Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
Zalepenou obálku označte nápisem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – ředitel/ka Městského muzea“

Informace:
- k výběrovému řízení budou rozeslány pozvánky na e-mail uvedený v přihlášce,
- výběrové řízení může být i vícekolové, písemný test se nevylučuje,
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit, případně veškeré přijaté
přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení,
- oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Ústí
nad Orlicí na internetové adrese www.ustinadorlici.cz,
- po skončení výběrového řízení budou neúspěšným uchazečům doklady obsahující jejich osobní
údaje vráceny.
„otisk úředního razítka“

Petr Hájek v. r.
starosta města
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