Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Třeboně
vyhlašuje výběrové řízení na místo

generální ředitel Slatinných lázní Třeboň
Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned
Smluvní plat
Pracovní náplň: řízení a vedení stravovacího, ubytovacího, provozního a obchodního úseku Slatinných lázní
Třeboň (dále jen SLT).
Požadované vzdělání: vysokoškolské
Předpoklady, znalosti:
- praxe minimálně 5 let na pozici vrcholového manažera,
- praxe v oblasti lázeňství, cestovního ruchu, obchodu výhodou,
- aktivní znalost jednoho světového jazyka (NJ nebo AJ),
- strategické a analytické myšlení,
- manažerské dovednosti, schopnost řídit a motivovat kolektiv,
- výborné organizační a komunikační schopnosti,
- spolehlivost, rozhodnost, zodpovědnost a loajalita,
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič,
- časová flexibilita,
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti,
- příjemné pracovní prostředí,
- motivující finanční ohodnocení, mimořádné odměny,
- 5 týdnů dovolené, 4 dny zdravotního volna,
- služební telefon,
- pestrý sociální program.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Třeboň,
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň tak, aby byla doručena nejpozději do 02.01.2019 do 10.00 hodin. Obálka
bude označena: Výběrové řízení - generální ředitel SLT.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá PaedDr. Jan Váňa, telefon: 384 342 115, e-mail: starosta@mestotrebon.cz.
Přihláška, požadované doklady a dokumenty přikládané k přihlášce do výběrového řízení:
1.
přihláška bude obsahovat jméno a příjmení uchazeče; datum a místo jeho narození; adresu trvalého
bydliště popř. adresu pro doručování, pokud se od adresy trvalého bydliště liší; kontaktní telefonní spojení a
mailovou adresu pro elektronickou komunikaci,
2.
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená kopie),
3.
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců k datu podání přihlášky),
4.
strukturovaný profesní životopis,
5.
motivační list v rozsahu max. 1 normostrany A4,
6.
koncepce vedení výše uvedených provozů SLT v rozsahu max. 3 normostrany A4,
7.
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení.
Po skončení výběrového řízení bude neúspěšným uchazečům přihláška a požadované doklady a dokumenty
vráceny zpět.
Průběh a způsob hodnocení přihlášek uchazečů:
hodnocení přihlášených uchazečů je dvoukolové,
v prvním kole hodnotí komise bez účasti uchazečů přihlášky, doklady a dokumenty podle jejich úplnosti a
podle kvality motivačního listu a koncepce vedení provozů lázní,
do druhého kola postupují pouze vybraní uchazeči z kola prvního,
druhé kolo výběrového řízení se uskuteční v úterý 08.01.2019 od 10:00 hodin,
druhé kolo proběhne v podobě cca hodinového individuálního pohovoru hodnotící komise s vybranými
uchazeči. Místem konání pohovoru je Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň,
hodnocení jednotlivých uchazečů je neveřejné,
výsledek výběrového řízení bude uchazečům sdělen písemně,

-

Rada města Třeboně si vyhrazuje právo nevybrat na pozici generálního ředitele žádného uchazeče,
neúspěšným uchazečům se důvody nesdělují.

Datum vyhlášení: 05.12.2018

PaedDr. Jan Váňa, v. r.
starosta města
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