Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Poděbrady
vyhlásila dne 30. 6. 2021 usnesením č. 376/2021
výběrové řízení na pracovní místo
vedoucí/ho organizační složky Městské kulturní centrum Poděbrady
pro město Poděbrady
Místo výkonu práce: Poděbrady
Předpoklady pro výkon funkce: uchazeč(ka) je plně svéprávný(á), je bezúhonný(á), ovládá
jednací jazyk.
Další předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání
Požadavky:
• způsobilost k právním úkonům,
• základní orientace v ekonomické a personální oblasti,
• výhodou předchozí praxe v kulturním zařízení, znalost místní historie a umění,
• výhodou znalost zákona o obcích, zákoníku práce a dalších navazujících pracovně
právních předpisů,
• základní orientace týkající se autorských práv, marketingu, prezentace akcí,
orientace v sociálních sítích,
• výhodou praxe ve vedoucí funkci,
• samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
• řídící, komunikační a organizační schopnosti, včetně vedení kolektivu,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet),
• výhodou znalost cizího jazyka,
• dobrý zdravotní stav,
• výhodou řidičský průkaz sk. B.
Platové podmínky: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída)
Předpokládaný nástup do pracovního poměru: 1. 10. 2021
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Písemná přihláška uchazeče(ky) k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat
jeho:
jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu),
datum a podpis uchazeče(ky).
K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, o
odborných znalostech a dovednostech v uvedené oblasti,
b) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou
kopii), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, přičemž pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením uchazeče(ky),
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání,
d) prohlášení-souhlas se zpracováním osobních údajů (viz. příloha),
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e) koncepce činnosti MKC Poděbrady, organizační složky. Dokument bude především
akcentovat kulturu podporovanou městem a jeho rozsah bude činit od 2 do 5 stran
A4. Obsahem bude zaměřen na specifický charakter města, možnosti využití
veřejného prostoru, akce a projekty realizované městem. Dokument bude
sekundárně reagovat na možnosti cestovního ruchu (turistika) a publikační činnosti.
Předmětem koncepce nejsou kulturní památky.

Lhůta pro podání přihlášky: 16. 7. 2021
Bližší informace o pracovní náplni Mgr. Klára Zubíková, vedoucí odboru kanceláře starosty,
na tel. 325 600 230
Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno
„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – vedoucí MKC“ adresované na starostu města Jaroslava
Červinku, Městský úřad Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I., 290 31 Poděbrady, doručené
osobně do podatelny MěÚ Poděbrady, nebo odeslané poštou na uvedenou adresu. Na zadní
straně obálky bude uvedeno jméno, příjmení a adresa uchazeče.
Po skončení výběrového řízení budou všem uchazečům jejich písemné materiály poskytnuté
k výběrovému řízení vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to
i v jeho průběhu. Uchazeči nemají právo se proti zrušení výběrového řízení odvolat.
Zveřejněno v Poděbradech dne

Jaroslav Červinka
starosta města Poděbrady

podepsal
Jaroslav Digitálně
Jaroslav Červinka
2021.07.01
Červinka Datum:
11:15:11 +02'00'

2

Prohlášení
Vaše zde uvedené osobní údaje budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely výběrového
řízení na pozici vedoucí organizační složky města Poděbrady Městské kulturní centrum
Poděbrady.
Vaše přihláška bude zpracovávána a vedena za účelem doložení průběhu výběrového řízení
po dobu pěti let; bude zpracovávána a chráněna v souladu s platnými právními předpisy na
ochranu osobních údajů. Osobní údaje obsažené v přihlášce nebudou poskytnuty třetím
stranám a nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné. Informace o
zpracování osobních údajů městem Poděbrady jsou uvedeny na adrese
http://www.mestopodebrady.cz/vismo/zobraz_dok.asp?n=gdpr&id_ktg=1897&p1=28256&sz=zmena_formalni
&sz=nazev

V…………………………….datum…………………………….

jméno a příjmení, podpis
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