
Výběrové řízeni na ředitele knihovny v Benešově

Město Benešov

Rada města Benešov

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení funkce ředitele

Městské knihovny v Benešově, příspěvkové organizace

Minimá!ní požadavky na uchazeče:

o vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu -
výhodou je zaměření na knihovnictví a informační studia

r znalost předpisů v oblasti knihovnictvía státnísprávy (zákon č.257/2001"Sb.,
knihovnízákon, ve zněnípozdějších předpisů, zákon č,1,28/2OOO Sb., o obcích, ve

zněnípozdějších předpisů, zákon č,250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
o občanská a morální bezúhonnost
o organiza ční, řídící a komunikační schopnosti
o manažerskézkušenosti
o znalost anglického nebo německého jazyka

r znalost práce na pc

r řidičský průkaz skupiny B

Termín nástupu: 01. 10.2019

Lhůta pro podání písemné přihlášky: L5.07.2OL9

Náležitosti písemné přihIášky:

r vyplněná přihláška do výběrového řízení
r strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných

znalostech a dovednostech
o výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
o návrh koncepce řízení a rozvoje knihovny - návrh koncepce v rozsahu 2 až 3 stran

formátu 44 bude uchazečem vlastnoručně podepsán



o lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele
o ověřená kopie osvědčení(popřípadě doklad o jeho vyžádání) dle §4 odst, ]. zákona

č, 451,/1,99ISb,, ve znění pozdějších předpisů, čestné prohlášeníve smyslu §4 odst. 3

téhož zákona (netýká se uchazečů narozených po 01.12.1971)

Místo a způsob podání přih!ášky:

Osobně na podatelně nebo poštou na adresu město Benešov, Masarykovo náměstí1"00,
25601 Benešov. Přihláška včetně příloh a koncepce bude podána v zalepené obálce

a v pravém dolním rohu opatřena nápisem ,,NEOTVÍRAT - výběrovéřízení KNtHOVNA".

Termín pohovorů s uchazeči:

Otvírání obálek provede výběrová komise jmenována Radou města Benešov, která
vyhodnotíjejich úplnost. Po otevření obálek s přihláškami budou uchazeči telefonicky
kontaktovánia bude jim sdělen čas přijímacího pohovoru. Pohovory s uchazeči provede
taktéž výběrová komise jmenovaná Radou města Benešov.

lng. Jaroslav Hlavnička, starosta města, v, r.


