
Město Doksy 
  náměstí Republiky čp. 193, 472 01  Doksy 
 
 

 

Rada města Doksy, v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa:  

 

ŘEDITEL/KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA DOKSY 

 
místo výkonu práce:   město Doksy  

pracovní poměr:     na dobu určitou – funkční období 6 let 

předpokládaný termín nástupu:  01. 08. 2020 nebo dle dohody 

lhůta pro podání přihlášky:  do 16. 07. 2020 do 14:00 hod 

předpokládaný termín VŘ:  20. 07. 2020 

 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

▪ řízení a koordinace služeb poskytovaných organizací, 

▪ dodržování standardů kvality sociálních služeb, 

▪ realizace činností vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb, 

▪ koordinace personálních a provozních potřeb organizace, 

▪ vedení, kontrola a metodická podpora pracovníků, 

▪ financování příspěvkové organizace (vícezdrojové), 

▪ sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb, 

▪ sledování příslušné legislativy, 

 
Předpoklady: 

▪ vysokoškolské vzdělání, nejlépe humanitního, ekonomického nebo právního směru; 

▪ státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18-ti let; 

▪ způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. 

 

Požadavky: 

▪ znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.  

▪ orientace v ekonomické oblasti a v aktuálních procesech plánování a vícezdrojového 

financování sociálních služeb  

▪ znalost účetnictví, hospodaření příspěvkových organizací územního samosprávného celku 

a rozpočtových pravidel územních rozpočtů výhodou; 

▪ znalost pracovně-právních předpisů 

▪ 5 let odborné praxe v oblasti sociální práce; praxe ve vedoucí pozici výhodou 

▪ zkušenost s koordinací projektů a týmů, flexibilita; 

▪ zkušenost s vedením a motivací pracovníků;  

▪ výborné řídící, komunikační a organizační schopnosti; 

▪ aktivní a samostatný přístup k práci a samostatnost při řešení problémů; 

▪ vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce; 

▪ odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení; 

▪ znalost problematiky veřejné správy výhodou; 

▪ velmi dobrá znalost práce na PC; 

▪ řidičský průkaz skupiny B. 

 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

▪ jméno, příjmení a titul uchazeče 

▪ datum a místo narození uchazeče 



▪ státní příslušnost uchazeče 

▪ místo trvalého pobytu uchazeče 

▪ číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

▪ datum a podpis uchazeče 

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

▪ strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech 

▪ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad 

domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 

▪ koncepce rozvoje organizace v rozsahu max. 3 strany formátu A4 

 
Platové zařazení: 12. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění), osobní příplatek, příplatek za vedení 

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Doksy, starostka, 

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy; přihlášku lze zaslat i elektronicky, podepsanou zaručeným 

elektronickým podpisem, na adresu epodatelna@doksy.com; případně do datové schránky cpabet5.  

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo ředitel/ka 
příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy“ 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat 

žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Zaslané dokumenty budou uchazečům po skončení VŘ 

vráceny. 

 

Případné dotazy zodpoví Ing. Eva Burešová na telefonu 487 882 425, mobilu 773 800 281 nebo  

e-mailu dedkova@doksy.com. 

 

 

V Doksech, dne 01. 06. 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Burešová, starostka 
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