Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starostka města LUŽE vyhlašuje
V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků (dále jen zákon) v aktuálním znění

Výběrové řízení na funkci
„Referent odboru kultury a cestovního ruchu - kastelán“

Název územního samosprávného celku:

Město Luže

Druh práce:

Referent odboru kultury a cestovního
ruchu - kastelán

Platová třída:
9 (platový tarif bude vybranému uchazeči
stanoven dle započitatelné délky dosavadní praxe a nejvyššího dosaženého vzdělání)
Místo výkonu práce:

hrad Košumberk

Předpokládaný nástup:

nástup možný od 1. 3. 2019, plný
pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu
neurčitou

Požadavky:
•

•
•
•
•
•
•
•

předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - fyzická osoba, která je
státním občanem České republiky, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost
minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe historického zaměření (není podmínkou)
pečlivost, důkladnost, spolehlivost, ochota učit se a vzdělávat se
perfektní znalost práce na PC MS Office (expert)
výborné organizační a komunikační schopnosti, vlídný přístup k lidem, systémová
práce, práce v kolektivu, kladný vztah k ochraně životního prostředí,
řidičské oprávnění skupiny B
pozitivní vztah k historii, schopnost plynulého výkladu a získávání nových informací
o hradu Košumberku a okolí
kultivovaný projev, vystupování, znalost a dodržování etikety

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti (dle § 6, odst. 3 a 4 zákona
312/2002 Sb.):
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození a státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:
•
•

•

strukturovaný životopis, motivační dopis
prohlášení o bezúhonnosti, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v termínu
do 31. 1. 2019:
• písemně na adresu: Městský úřad Luže, Náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
• osobně na podatelnu MěÚ Luže
Bez požadovaných náležitostí a příloh není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Obálka bude označena značkou:
„Neotvírat - výběrové řízení – referent odboru kultury a cestovního ruchu - kastelán“
Výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují podmínky uvedené v tomto výběrovém
řízení. Uchazeči, kteří budou splňovat podmínky, budou písemně přizváni k ústnímu
pohovoru.
Případné informace k této veřejné výzvě podá starostka města Luže Bc. Veronika Pešinová,
MBA na tel. č.: 603 507 758 nebo elektronicky na emailu: starostka@luze.cz
Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, případně zrušit
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Luži dne 7. 1. 2019
………………………………………
Bc. Veronika Pešinová, MBA
Starostka města Luže

