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Starosta města Moravská Třebová 

vyhlašuje personální výběrové řízení  

Č. j.: MUMT 26325/2018                                        

Název pracovní pozice:  

vveeddoouucc íí  oorrggaanniizzaaččnn íí  sslloožžkkyy  mměěssttaa  CCeennttrruumm  vvoollnnééhhoo  ččaassuu,,  

  vvččeettnněě   vvýýkkoonnuu  tteerréénnnníí  ssoocciiáá llnníí  pprrááccee  

Délka pracovního poměru: doba neurčitá 

Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 h týdně) 

Místo výkonu práce: město Moravská Třebová 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění 
podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění, 

 věk starší 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům,  

 bezúhonnost,  

 ovládání jednacího jazyka. 

Požadavky:  

 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (se zaměřením  
na sociální oblast, sociální pedagogiku - výhodou),                                                                                

 základní znalosti zejména těchto právních norem: zákon č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

 kompetence: klientský přístup, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, diskrétnost, 
psychická odolnost, komunikativnost a schopnost jednání s občany v tíživých 
životních situací, kreativní myšlení, schopnost organizovat aktivity pro děti a mládež 
různé věkové kategorie (krátké výlety, sportovní aktivity, výtvarná či jiná rukodělná 
činnost apod.), 

 základní počítačová způsobilost (znalost zejména prostředí Windows, MS Office), 

 zkušenost se zpracováváním a vedením projektů vítáno, 

 praxe v obdobném oboru výhodou, 

 praxe v jednání s lidmi či institucemi ze sociální oblasti výhodou. 
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Písemná přihláška musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče, 

 datum a místo narození, 

 státní příslušnost,  

 místo trvalého pobytu, 

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

 telefonní kontakt,  

 informaci o splnění výše uvedených požadavků, 

 datum a podpis zájemce. 

Charakteristika vykonávané činnosti zejména: 

 organizace činností a pedagogický dozor v rámci zajištění provozu Centra volného 
času,  

 po zapracování a složení příslušných zkoušek také výkon práce terénního sociálního 
pracovníka, 

 zajištění administrativní agendy Centra,  

 zpracovávání žádostí o dotaci, 

 poskytování základního, následně také odborného poradenství, zejména ze sociální 
oblasti, 

 pomoc klientovi či rodině v krizové životní situaci,    

 komunikace s  institucemi, organizacemi, školami, lékaři, exekutorskými úřady, apod. 

K přihlášce uchazeč připojí: 

 motivační dopis, 

 strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a 
dovednosti, 

 originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,  

 originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě 
ukončení vysokoškolského studia a získání akademického titulu připojte také 
ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu), 

 zhodnocení stávající náplně práce Centra volného času a návrh případné inovace  
(v rozsahu maximálně 2 stránky A4)  

Další informace: 

 práce je zařazena v 9. platové třídě dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády  
č. 222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, 

 nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, po roce pracovního poměru 
indispoziční volno a příspěvek na penzijní připojištění, aj. benefity, 

 předpokládaný nástup od 01.11.2018, případně dle dohody, 

 cílovou skupinou Centra jsou převážně občané, náležící k romské komunitě, 

 poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového 
řízení a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem 
uchazečům zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována, 

 informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny  
na www.moravskatrebova.cz, 
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 bližší informace poskytne Mgr. Kamil Litvik, vedoucí Centra volného času, telefon 
731450377 nebo Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu, telefon 
461353127, mobil 603282871. 

 

 

Doručení přihlášky: 

 obálku s přihláškou označte „Neotvírat – personální výběrové řízení – CVČ“ 

 způsoby doručení: 

 poštou do 17.09.2018 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu: 

Městský úřad  
Bc. Helena Brziaková  
nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
571 01 Moravská Třebová 

 

 nebo osobně předejte do 17.09.2018 do 17 00 h – na podatelnu městského 
úřadu, ul. Olomoucká č. o. 2, Moravská Třebová. 

 
 


