MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Město Benešov nad Ploučnicí na základě usnesení rady města č. 156/22 ze dne 22.3.2022 vyhlašuje v souladu s
ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky
Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace
Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí, 407 22
Předpoklady uchazeče pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školní jídelny:
- minimálně SŠ vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe v oboru zaměřeném na gastronomii nebo potravinářství
- praxe v oboru minimálně 5 let
- znalost právních předpisů v oblasti školního stravování (ekonomika, hygiena, technologie)
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti
- psychická odolnost, samostatnost a spolehlivost
- znalost práce s PC
- zkušenosti s řízením pracovního týmu výhodou
Náležitosti a přílohy písemné přihlášky ke konkursnímu řízení:
- jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně
doručovací adresa, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, e-mail, datum a podpis
- strukturovaný profesní životopis
- doklady prokazující požadovanou praxi (pracovní smlouvy, zápočtové listy, potvrzení zaměstnavatelů)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/lky školní jídelny (ne starší než 2 měsíce)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- písemně zpracovaná a podepsaná vize (koncepce) o řízení a rozvoji školní jídelny včetně zdůvodnění zájmu o
výkon funkce (v max. rozsahu 3 stran strojopisu A4)
Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- zalepenou obálku s přihláškou včetně požadovaných příloh osobně nebo poštou doručit na adresu:
Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
- obálku označit „NEOTVÍRAT – KONKURS ŠKOLNÍ JÍDELNA“
- termín doručení: nejpozději 22.4.2022 do 13 hodin
Město Benešov nad Ploučnicí si vyhrazuje právo konkursní řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu, nevybrat
žádného z uchazečů a vyhlásit nové konkursní řízení.
Termín nástupu na vedoucí pracovní místo: od 1.9.2022
V Benešově nad Ploučnicí, dne 22.3.2022
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