
 
 
Rada města Otrokovice                                                                       
                                                                                                      Otrokovice 06. 06. 2019 
 
 

 

Rada města Otrokovice ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích a podle čl. V. 
zřizovací listiny příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa:   
  

 

ředitel/ředitelka 

 příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice 
 

Pracovní poměr: 
na dobu neurčitou, založený jmenováním 
předpoklad nástupu:  01.10.2019 

Místo výkonu práce: SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, se sídlem K. Čapka 1615 

Požadavky: 

  
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. 

 Znalost právních předpisů v oblasti poskytování a financování sociálních služeb. 
 Dobré organizační a řídicí schopnosti. 
 Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, apod.). 
Komunikační schopnosti, flexibilita, samostatný a iniciativní přístup k práci, 
schopnost týmové spolupráce.  
Bezúhonnost. 
Plná svéprávnost. 
Zdravotní způsobilost. 
Státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR. 
Ovládání českého jazyka. 
Řidičský průkaz skupiny B. 
 
Výhodou:    

-     -  praxe na místě vedoucího zaměstnance, 
-     -  vzdělání ekonomického, právního, sociálního nebo zdravotnického směru, 
-     -  znalost pracovněprávních předpisů, 
-     -  praxe v oblasti sociálních služeb, 
-     -  praxe ve veřejné správě, 
-     -  zkušenosti s vedením pracovního kolektivu alespoň 20 osob, 
-     -  zkušenosti s vedením příspěvkové organizace, 
-     -  zkušenosti s dotačními projekty v oblasti sociálních služeb. 
-  

Platové zařazení: 

 
12. platová třída, zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Další informace: 

 
Rámcová náplň činnosti je uvedena ve zřizovací listině organizace, na 
webových stránkách organizace SENIOR Otrokovice, p.o. (www.senior-
otrokovice.cz). Bližší informace poskytne Ing. Zdeněk Mikel, MBA, ředitel 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, tel. 576 771 678, e-mail: 
mikel@senior.otrokovice.cz a Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí odboru 
sociálního, tel.  577 680 428, e-mail: horakova@muotrokovice.cz.  
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Uchazeči předloží písemnou přihlášku do výběrového řízení, která musí obsahovat tyto 
náležitosti vztahující se k osobě uchazeče: 
 

• jméno, příjmení, titul, 

• datum a místo narození, 

• státní příslušnost, 

• místo trvalého pobytu (vč. kontaktního spojení - telefon, e-mail), 

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana, 

• datum a podpis uchazeče. 
 

(formulář přihlášky naleznete u vyhlášeného výběrového řízení na webových stránkách města 
Otrokovice a příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice) 

  

 
K písemné přihlášce nutno doložit: 

• strukturovaný profesní životopis uchazeče s uvedením průběhu jeho dosavadních 
zaměstnání, včetně délky praxe v pozici vedoucího zaměstnance a s údaji o odborných 
znalostech a dovednostech uchazeče,  

• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů uchazeče ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením, 

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče včetně příp. 
dodatku, 

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucího pracovního 
místa,  

• písemnou koncepci uchazeče k systému řízení a rozvoji příspěvkové organizace 
SENIOR Otrokovice (v rozsahu 2-3 strany formátu A4) s datem a podpisem uchazeče. 

 

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 24. 06. 2019 v obálce označené 
heslem „VŘ SENIOR“ na adresu: 

 
Město Otrokovice 
odbor sociální MěÚ 

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení. 

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni;  
neúspěšným uchazečům budou vráceny osobní materiály. 

 

 

Bc. Hana Večerková, DiS.   v. r. 

 


