Správní rada o.p.s. HRAD LOKET vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele obecně
prospěšné společnosti HRAD LOKET o.p.s.

























Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání
aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
řidičský průkaz skupiny B
komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řešit konfliktní situace
orientaci v ekonomické a manažerské agendě
orientaci v oblasti památkové péče
tvůrčí a koncepční myšlení
zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
dobrou znalost práce na PC
trestní bezúhonnost
Výhodou:
vzdělání stavebního, historického, případně ekonomického zaměření
zkušenosti s návštěvnickým provozem
znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
prokazatelná praxe (nejlépe na vedoucí pozici) min. 3 roky v oblasti kulturního dědictví,
kultury (zajišťování kulturních a společenských akcí), turistického ruchu
znalost dalšího světového jazyka na komunikativní úrovni
Rámcová náplň práce
zajištění provozu (personální a ekonomické řízení) a prezentace hradu Loket, Černé věže,
prezentace sbírek
péče o stavební stav svěřených objektů a mobiliáře
zajišťování kulturních a společenských akcí
PR a propagace
příprava grantových a dotačních žádostí
Místo výkonu práce:
hrad Loket, město Loket
Předpokládaný termín nástupu za účelem převzetí funkce: 1. 3. 2020, případně dle
dohody.
Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce
ředitele HRAD LOKET o.p.s. je 1. 4. 2020.



Nabízíme:
nadstandardní platové podmínky




práci v atraktivním prostředí jedné z nejnavštěvovanějších kulturních památek Karlovarského
kraje
možnost podílet se na rozvoji svěřených kulturních památek, kultury a turistického ruchu
v městě Loket
Zájemci o vypsanou pracovní pozici doručí písemnou nabídku do 6. 12. 2019 do
15:00 v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby:
Eva Krátká, vedoucí odboru správního
Městský úřad Loket
T. G: Masaryka 1/69
357 33 Loket
Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – ředitel HRAD LOKET, o. p. s.“
Požadujeme tyto povinné přílohy jako součást nabídky:








motivační dopis
strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů uchazeče a referenčních osob –
telefon, e-mail
návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace hradu Loket, Černé věže a „loketských sbírek“
a dalších činností a aktivit vyplívajících ze statutu obecně prospěšné společnost – tj.
propagační činnost, rozvoj kulturních a společenských činnosti na hradě a ve městě
s vazbou na město Loket jako zakladatele společnosti. Koncepce v rozsahu do max 4 strany
A4
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Ing. Mgr. Petr Adamec p.adamec@loket.cz
Další informace k postupu výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové, 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před
výběrovou komisí v jednom dni.
Ředitele HRAD LOKET o.p.s. jmenuje správní rada HRAD LOKET o.p.s.
Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách
zaslaných e-mailem. Předběžně si prosím rezervujte termíny od 16. do 20. 12. 2019.
O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni emailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.
HRAD LOKET o.p.s. je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a
uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

