MĚSTO ZÁBŘEH
Město Zábřeh vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo

ředitele/ředitelky
Školní jídelny Zábřeh, Severovýchod 484/26
s předpokládaným termínem nástupu od 01.08.2018.

Předpoklady pro podání přihlášky:
- vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na potravinářství,
gastronomii či souvisejícím
- Znalost předpisů souvisejících se školním stravováním a provozem školní jídelny
- Praxe v oboru minimálně 5 let
- Organizační a řídící schopnosti
- Znalost práce na PC
- Způsobilost k právním úkonům
- Občanská a morální bezúhonnost
- Dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky:
-

jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce doložte:
- strukturovaný životopis včetně aktuální fotografie,
- výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce),
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- kopie dokladů o dalším dosaženém vzdělání,
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školní jídelny (ne starší
3 měsíců),
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči
narození po 01. 12. 1971),
- písemnou koncepci rozvoje školní jídelny (v max. rozsahu 2 stran strojopisu A4)
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Zábřeh, 789 01 s označením obálky
„NEOTEVÍRAT – KONKURS ŠJ Severovýchod“ (podací razítko nejpozději s datem 03.05.2018)
nebo

-

osobně na podatelnu Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh,
v uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT – KONKURS ŠJ Severovýchod“ nejpozději do
03.05.2018 do 14:00 hod.

Informace k pozici podá RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph.D., vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy
MěÚ Zábřeh, telefon č. 583 468 136, e-mail: blanka.sedlacikova@muzabreh.cz.
Město Zábřeh si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč
souhlasí s tím, že MěÚ Zábřeh bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji (ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
V Zábřehu dne 10.04.2018

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Starosta, v.r.

