VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
ředitel/ka (prokurista) Služeb města Cvikova s.r.o.
IČ: 254 80 022, sídlo Československé armády 137, 471 54 Cvikov

Charakteristika:
Společnost Služby města Cvikova s.r.o. je společností ve stoprocentním vlastnictví města Cvikova, která
byla založena za účelem poskytování služeb pro město Cvikov. Jedná se především o služby a činnosti
zaměřené na zajištění oprav a údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství včetně
jejich čištění, provádění zimní údržby místních komunikací, správu a údržbu bytového a nebytového fondu
ve vlastnictví města, správu dětských a sportovních hřišť ve vlastnictví města, poskytování veřejně
prospěšných prací a zajištění dalších služeb.
Místo výkonu práce:
 Cvikov a okolí
Požadované obecné předpoklady:
 dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být
fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
Kvalifikační požadavky:
 ukončené středoškolské vzdělání
Další požadované předpoklady:
 zkušenosti s řízením kolektivu min. 3 roky
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost práce na PC
Osobní předpoklady:
 komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti
 znalost problematiky komunálních služeb, veřejné zeleně, správy bytového a nebytového fondu
 orientace v oblasti realizace staveb
 vysoké pracovní nasazení, flexibilita, vyjednávací schopnosti, asertivita, odolnost proti stresu
 vstřícný přístup k občanům města
 znalost místních poměrů vítána

Nabízíme:
 výkon funkce na dobu neurčitou
 nástup do výkonu funkce od 1.8.2019 nebo dle dohody
 zajímavé finanční ohodnocení + další benefity
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
 jméno, příjmení, popř. titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, e-mailovou adresu
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
 strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a odborných
znalostech a dovednostech
 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci
 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 zpracovanou výhledovou koncepci rozvoje a řízení společnosti Služby města Cvikova s.r.o. pro
roky 2019 – 2024
Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu Městského úřadu Cvikov osobně
nebo zašlete poštou na adresu:
Město Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
nejpozději do 15.5.2019 do 10.00 hod.
Na obálce vyznačte: „Neotevírat – výběrové řízení na prokuristu SMC s.r.o. Cvikov“.
Zasláním přihlášky společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů
v nich obsažených pro vnitřní potřebu SMC s.r.o. Cvikov. Po ukončení výběrového řízení bude přihláška
vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez
udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. Bližší informace podá starosta města na tel. 487 829 010.
Ve Cvikově dne 10.4.2019
………………………………………...
JUDr. Jaroslav Švehla – starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.4.2019
Sejmuti z úřední desky dne:

