
Město Volyně se sídlem nám. Svobody 41, 387 01 Volyně, IČ 00252000,

  vyhlašuje   

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
 na obsazení pracovní pozice

 ředitel/ka příspěvkové organizace Volyňská kultura

Požadavky na uchazeče:
- ukončené minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe manažerského, ekonomického či uměleckého
   směru
- znalost legislativy a základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
- znalost pracovněprávních předpisů, personalistiky
- znalost práce na PC (internet, Office)
- řidičský průkaz min. sk. B
- morální bezúhonnost

Výhodou:
- manažerské a organizační schopnosti, samostatné rozhodování, schopnost efektivní komunikace
- praxe v oboru managementu kultury, pořádání kulturních akcí
- znalost cizího jazyka (němčina, angličtina)
- zkušenosti s vedením pracovního týmu v oblasti kultury
- tvůrčí a koncepční myšlení
- zkušenosti s řízením projektů a se zpracování žádostí o granty nejlépe v oblasti kultury
- znalost místního prostředí a regionu
- zkušenost s administrací webových stránek a znalost grafických programů

Místo výkonu práce:
- Volyňská kultura, přísp. organizace, nám. Svobody 41, Volyně
- správní obvod města Volyně

Náplň práce:
-  komplexní  koordinace ekonomické,  personální,  technické,  provozní,  majetkové a  organizační  
   správy organizace včetně městského muzea a knihovny
-  zajišťování, zprostředkování, organizování, pořádání a koordinace kulturních programů ve
   Volyni a spolupráce s dalšími organizacemi města
- zajišťování, organizování, pořádání a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit
- spolupráce při činnosti ostatních organizátorů společenských, výchovně vzdělávacích a kulturních 
   akcí na území města, především systematické plánování a časové rozvržení pořádaných akcí
- zajišťování propagace akcí a společenského dění na místní, regionální i republikové úrovni
- zajišťování předprodeje vstupenek na kulturní a společenské akce
- vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání a estetické výchovy – přednášky, výstavy, besedy,  
   kurzy apod.
-  vytváření podmínek pro zájmovou a uměleckou činnost spolků a úzká spolupráce s nimi
-  aktivní  získávání  finančních  prostředků  z  regionálních,  státních  a  evropských  grantových  
    programů



- úzká spolupráce s vedením města a městského úřadu v oblasti koordinace, organizování
  a spolupořádání veškerých akcí města

Platové zařazení:
- dle NV č. 341/2017 Sb. a NV č. 399/2017 Sb. v platném znění, platová třída 11

Předpokládaný nástup: 
- do pracovního poměru ve VoK od září-října 2019, do funkce ředitele/ky od 1.1.2020

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu (popř. kontaktní adresa)
- číslo občanského průkazu
- telefonní, e-mailový kontakt
- datum a podpis uchazeče

Doklady, které je nutno k přihlášce doložit:
- motivační dopis (max. jedna normostrana  A4)
- strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe
- koncepci rozvoje a řízení organizace (max. 4 normostrany A4) včetně vize, cílů, aktivit, námětů na
  nové činnnosti, invence, návrhu personálního zajištění apod.
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia
  v zahraničí nostrifikační potvrzení)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo doručte na adresu: Městský úřad Volyně, 
nám. Svobody 41, 387 01 Volyně, a to nejpozději do 31. května 2019 do 14 hodin. Uzavřenou 
obálku označte heslem "NEOTVÍRAT – výběrové řízení – ředitel VoK".
Pohovory s uchazeči se budou konat dne 6. června 2019, čas bude upřesněn.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat 
žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. Předložené doklady budou neúspěšným uchazečům 
vráceny.

Ve Volyni dne 2.5.2019

Ing. Martin Červený
starosta města


