Město varnsdorf
na základě usnesení RM č. 9/20l9ll ze dne l0.01.20l9, v souladu s ustanovením § l66 odst.
3 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodbomém a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a ustanovením § 3 vyhlášky č. 5412005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí vyhlašuje

konkurs na ob§azení pracovního místa ředitele

Školní.líd"lnyVarnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín,
příspěvková organizace

1. Požadavky:
. vysokoškolské, vyššíodbomé nebo úplnéstřední vzdělání (v oblasti stravování a

o
o
o
o
o

gastronomie výhodou),
minirnální praxe v oboru 5 let (praxe vedouciho pracovníka výhodou),
znalost problematiky řízení školského stravovaciho zařizení ahygienických předpisů,
občanská a morálni bezúhonnost,
zdravotnízpůsobilost,
or9antzačni a řídíci schopnosti.

Náležitosti přihláškv:
o přihláška ke konkursnímu řízení,
o ověřené kopie dokladů o nejvyššímdosaženóm vzdělání,
o doklad o pruběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
o strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odbomých znalostech a dovednostech,
o lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního mista ředitele školní
jídelny,
. vjpis z rejstříku trestů (ne starší3 měsiců) nebo doklad o jeho vyžádání,
o stručnézdůvodnění zájmů uchazeče o nabízenémísto, jeho představy a záměry o
svém budoucim působení (max. rozsah 2 strany A4).
o pisernný souhlas se zpracováním osobnich údajůpro účelytohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,v platném znění.
Přednokládaný termín nástunu: 01.08.20l9
Přihlášku, životopis, čestnéprohlášení a koncepci rozvoje školského zařizeni vlastnoručně
podepište.

Termín nodání přihlášek: 08.03.2019 (o datu podání rozhoduje podací razitko pošty nebo
podatelny MěU).

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Vamsdorf
VU - oddělení školství,kultury a tělovýchovy
nám. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf

lzavíeléobálce oznaěené,,NEOTVÍRAT
KONKURSNÍ ŘÍzrNÍ na Školnijidetnu Varnsdorfn Nám. E. Beneše'..
nebo předejte osobně na podatelnu MěU v

-

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursni řizeni bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města
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