
Vyhlášení výběrového řízení 

 

Ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov vyhlašuje výběrové řízení na 

vedoucí pracovní pozici  

               ředitel/ka Dětské ozdravovny Svatý Petr, Špindlerův Mlýn 

 

Požadujeme: 

1)VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického směru výhodou)  

2) praxi v manažerské funkci  s vedením pracovního kolektivu min. 2 roky 

3) orientace v právních předpisech týkajících se řízení příspěvkové organizace  

4) dobré komunikační  a organizační schopnosti, zkušenost s vedením kolektivu 

5) samostatnost, spolehlivost, rozhodnost 

6) velmi dobrá znalost práce na PC  

7) trestní bezúhonnost 

8) řidičský průkaz skupiny B 

 

Nabízíme: 

1) zajímavou, samostatnou, zodpovědnou práci s dětmi v oblasti Krkonoš 

2) plat dle  nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

3) motivační odměny  

4) zaměstnanecké benefity včetně příspěvku na penzijní pojištění 

5) 5 týdnů dovolené 

6) služební auto k soukromému užití 

7) možnost zajištění přechodného ubytování v areálu Dětské ozdravovny 



 

Místo výkonu práce:  Svatý Petr 50, Špindlerův Mlýn 

Předpokládaný nástup: 1.6.2020 nebo dle dohody 

Náležitostí přihlášky jsou : 

 Jméno, příjmení, titul, datum narození 
 Kontaktní údaje  včetně telefonu a e-mailu 

Přílohou přihlášky jsou: 

 Strukturovaný profesní životopis  
 Výpis z evidence rejstříku trestů  ne starší než 3 měsíce 
 Kopie dokladu o nejvyšším vzdělání 

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni 
prostřednictvím elektronické pošty. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje  právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení 
kdykoliv  v jeho průběhu. 

Vyhlašovatel prohlašuje, že všechny doručené doklady budou po skončení výběrového řízení 
skartovány. 

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů v uzavřené obálce  označené nápisem  

 Neotvírat - Konkurs DO Sv. Petr doručte osobně nebo poštou na adresu: 

  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

  Ředitelství 

  Procházkova 818 

  541 01 Trutnov 

Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené do 28.2.2020 

V případě dotazů  nebo zájmu o prohlídku zařízení   se domluvte prostřednictvím   e- mailu 
v.vitova@soltrutnov.cz s ředitelkou Dětské ozdravovny paní  ing. Věrou Vítovou nebo 
j.tresnakova@soltrutnov.cz s ředitelkou Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov paní 
PharmDr. Janou Třešňákovou 

 

V Trutnově 11.12.2019    PharmDr. Jana Třešňáková 


