
MĚSTO SOKOLOV 
Rada města Sokolova 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Rada města Sokolova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace. 

 

Místo výkonu práce: Sokolov 

Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou  

Předpokládaný den nástupu do práce (jmenování do funkce):  dle dohody 

Platové zařazení:  12. platová třída  

Předpoklady pro vznik pracovního poměru (jmenování): 

1. uchazeč musí být fyzickou osobou, která  

- je státním občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, 

- dosáhla věku 18 let, 

- je způsobilá k právním úkonům, 

- je bezúhonná 

- ovládá jednací jazyk. 

2. ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 

vzdělání v bakalářském studijním programu. 

 

Požadavky na uchazeče: 

1. velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem (MS Office, internet), 

2. řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič), 

3. řídící a organizační schopnosti, flexibilita, 

4. komunikační schopnosti, 

5. samostatnost při řešení problémů, 

6. alespoň 3 roky praxe jako vedoucí zaměstnanec, 

7. odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení, 

8. velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem. 

 

Výhodou je: 

1. znalost problematiky poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a problematiky poskytování zdravotních služeb dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

2. znalost problematiky hospodaření příspěvkových organizací územního samosprávného 

celku a rozpočtových pravidel územních rozpočtů. 

Přihláška do výběrového řízení: 

Do výběrového řízení se uchazeč přihlašuje na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat: 

1. jméno, příjmení a titul uchazeče, 

2. datum a místo narození uchazeče, 

3. státní příslušnost uchazeče, 

4. místo trvalého pobytu uchazeče, 

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



6. telefonický kontakt a doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, 

7. datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce uchazeč připojí:  

1. strukturovaný životopis,  

2. 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, 

3. úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

4. úředně ověřenou kopii dokladu osvědčujícího absolvovaní státní závěrečné zkoušky, 

5. koncepci řízení příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace, a 

zajištění plnění jejího účelu v rozsahu max. 4 normostran. 

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: 

Přihlášku spolu s přílohami je nutno doručit v uzavřené obálce označené nápisem „VŘ na ředitele 

Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace - neotevírat“ na adresu Městský úřad Sokolov, 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 19.12.2018. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů. 

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Fojtíková, tel.: 354 228 223.  

V Sokolově 29.11.2018. 

 

 

 

Renata Oulehlová, v.r. 

starostka  

 


