RADA MĚSTA KARVINÉ
vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo – funkci ředitelky/le příspěvkové organizace

Centrum ICT Karviná
Požadavky:





vysokoškolské vzdělání
státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR
trestně právní bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům

Jiné požadavky:











praxe a orientace ICT prostředí
reference alespoň jednoho projektu konsolidace ICT prostředků ve firemním prostředí
manažerské a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
dobré komunikační a prezentační schopnosti
spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, aktivní a tvůrčí přístup k práci
schopnost vedení a řízení pracovního kolektivu
časová flexibilita
řidičský průkaz skupiny B
schopnost koncepční práce
anglický jazyk slovem i písmem

Dále výhodou:




zkušenosti v řízení organizace
znalost související legislativy
účast na dotačních projektech

Písemná přihláška musí obsahovat:







jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče, včetně kontaktní adresy, čísla telefonu popř. e-mail
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit:






strukturovaný životopis, ve kterém uvede pouze údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů 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
návrh koncepce řízení a fungování příspěvkové organizace v dané oblasti v rozsahu max. 3 stran A4

Přihlášky doručte osobně nebo poštou na adresu:

statutární město Karviná
Odbor rozvoje
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

Obálku označit slovy:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL/KA CENTRUM ICT KARVINÁ – NEOTVÍRAT!
Lhůta pro podání přihlášky:

do 31. března 2013

Upozornění:





náklady vzniklé s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč
veškeré doklady budou uchazečů, po skončení výběrového řízení vráceny spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení
přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny
vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

