třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

Město Česká Skalice
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Školní jídelny Česká Skalice, Na Kamenci 223, příspěvková organizace
Termín nástupu: 1. 8. 2018.
Požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na provoz společného stravování,
popřípadě střední vzdělání s maturitní zkouškou příbuzných oborů (např. obor ekonomický,
potravinářský, obchodní apod.)
• praxe v oboru stravování nejméně 5 let
• znalost právních předpisů vztahujících se ke školnímu stravování a k hospodaření příspěvkových
organizací v oblasti školství
• znalost legislativy v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů
• řídící, komunikační a organizační schopnosti
• uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
• občanská a morální bezúhonnost
• řidičské oprávnění skupiny B
Přihláška s požadovanými doklady musí být doručena nejpozději do 2. 2. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Město
Česká Skalice, podatelna, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice.
Obálku označte „KONKURZ ŠJ - NEOTEVÍRAT“.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti: jméno, příjmení, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, datum a místo narození, kontakty (kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), datum a podpis
uchazeče.
K přihlášce doložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky
školní jídelny (ne starší 3 měsíců)
• strukturovaný profesní životopis
• úředně ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a požadované délce praxe (např. pracovní smlouvy,
potvrzení zaměstnavatelů atd.)
• koncepci rozvoje a řízení školní jídelny (1-2 strany)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Česká Skalice č. XX/XXX/01/2018 ze dne 10. 1. 2018.

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

