OUBOL/125/2022

Rada obce Bolatice
vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa
ředitele/ky Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
Místo výkonu práce: Bolatice
Obecné informace: Obec Bolatice bude od 1.1.2023 disponovat s Domem sociálních služeb sv. Kateřiny.
Objekt bude obsahovat 32 lůžek v 11 dvoulůžkových a 10 jednolůžkových pokojích a bude poskytovat tyto
služby: domov pro seniory (25 lůžek); domov se zvláštním režimem (7 lůžek); denní stacionář pro max. 10
uživatelů. Rovněž obec plánuje zřídit i min. jedno lůžko s odlehčovací službou.

Požadavky:
1) Kvalifikační předpoklady na funkci ředitele/ky:
- vzdělání: VŠ minimálně v bakalářském programu, nejlépe v ekonomickém nebo právnickém
nebo sociálním zaměření,
- znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
- všeobecný ekonomický rozhled s důrazem na dění v sociální oblasti,
- orientace v problematice příspěvkových organizací (znalost základních principů a právních
předpisů),
- orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů,
- orientace v oblasti sociální či zdravotní výhodou,
- znalost cizího jazyka výhodou,
- občanská a morální bezúhonnost,
- min. 5 let praxe v manažerské pozici.
2) Další požadované schopnosti a dovednosti:
- vysoká úroveň manažerských, organizačních a komunikačních dovedností
- schopnost vedení organizace,
- vysoké pracovní nasazení, schopnost organizace práce a časová flexibilita,
- koncepční a analytické myšlení, schopnost konstruktivního řešení problémů, empatie,
- schopnost efektivní komunikace s odbornou veřejností, médii apod.,
- zvládání stresových situací,
- řízení a koordinace registrovaných služeb, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních
služeb,
- koordinace personálních a provozních potřeb zařízení,
- výborná znalost práce s výpočetní technikou (MS Office, Outlook, Internet),
- flexibilita, samostatnost, rozhodnost,
- řidičský průkaz sk. B,
3) Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování,
e-mail, popř. ID datové schránky, mobilní telefonický kontakt, datum a podpis.
4) Součást písemné přihlášky k výběrovému řízení:
- strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, kontaktní
adresa a telefon
- motivační dopis
- koncepce řízení a rozvoje Domu sociálních služeb sv. Kateřiny včetně financování
zamýšlené koncepce – zpracují pouze uchazeči, kteří budou pozváni k ústním pohovorům
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) – originál, příp. ověřená kopie
- souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů., případně žádost o navrácení poskytnutých dokladů
- datum a podpis uchazeče
5) Průběh výběrového řízení:
Vybraní uchazeči budou pozvání k ústním pohovorům.
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6) Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo:
- nejpozději od 1. 6. 2022, doba neurčitá
7) Platové podmínky se řídí příslušnými právními předpisy pro zaměstnance příspěvkových
organizací.
8) Podání přihlášky:
- Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 14.2. 2022 do 14.00 hodin prostřednictvím
poštovní či jiné přepravy nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu v Bolaticích na adresu:
Obec Bolatice
Hlučínská 95/3
747 23 Bolatice
Obálku označte slovy Výběrové řízení ředitel DSS – neotvírat.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Herberta Paveru, starostu obce – 553 654 990.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli, a
to bez udání důvodu. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok vybraného uchazeče na přijetí.
O výsledku výběrového řízení a jmenování do funkce rozhodne Rada obce Bolatice

Vyvěšeno dne: 13. ledna 2022
Za obec Bolatice: Mgr. Herbert Pavera, starosta obce

