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M Ě S T O  R Ý M A Ř O V  
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

 

RADA MĚSTA RÝMAŘOVA VYHLAŠUJE 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI 

ZASTUPUJÍCÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI BYTERM RÝMAŘOV 

 
 
Místo výkonu práce:  BYTERM RÝMAŘOV, Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov 
 
Předpokládaný nástup:  dle dohody 
 
Pracovní poměr: na dobu určitou jako zástup po dobu uvolnění stávající ředitelky organizace 

pro překážku v práci souvislosti s výkonem funkce uvolněného zastupitele. 
 
Platové podmínky: 10. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, 

a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů + osobní 
příplatek a příplatek za vedení  

                                                          
Stanovené požadavky:  

• vzdělání vysokoškolské, 

• základní znalost právních předpisů v oblasti fungování příspěvkové organizace,  

• zkušenosti s vedením pracovního týmu, 

• velmi dobra uživatelská znalost práce na PC a internetu, 

• komunikační schopnosti a profesionální vystupování, 

• odolnost vůči stresu, 

• odpovědnost a preciznost,  

• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 

• řidičský průkaz skupiny B 
 
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul, 

• datum a místo narození, 

• státní příslušnost,  

• místo trvalého pobytu, 

• číslo občanského průkazu, 

• datum a podpis, 

• e-mail, 

• telefonní číslo 
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K přihlášce přiložte:  

• strukturovaný profesní životopis,  

• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:   

• osobně na podatelně Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov nebo 
poštou s datem odeslání nejpozději 19. prosince 2018. 

 
Lhůta pro podání přihlášky:     19. prosince 2018 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Po ukončení výběrového řízení 
budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. 
 
Bližší informace, v případě dotazů, podá Ing. Luděk Šimko, starosta tel.: 554 254 130. 
 
Příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
         Ing. Luděk Šimko v. r. 
          starosta  
 
Vyvěšeno na úřední desku dne:  13.11.2018 
Sejmuto z úřední desky dne:  18.12.2018 
 


