MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
Město Česká Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici „Vedoucí organizační

složky Kultura a cestovní ruch města Česká Kamenice“.
Minimální požadavky vyhlašovatele:
-

minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
předložení koncepce rozvoje cestovního ruchu a kultury ve městě a zároveň městského
informačního centra v rámci této pracovní pozice (v rozsahu max. 5 normostran)

Představa vedení města o pozici:
Česká Kamenice je pětitisícové město ležící na rozhraní tří chráněných krajinných oblastí, v těsném
sousedství Národního parku České Švýcarsko. Střed města tvoří zachovalou památkovou zónu, jejíž
dominantou je spojnice mezi gotickým kostelem sv. Jakuba Většího a barokní poutní kaplí Narození
Panny Marie. V okolí města se nachází několik vyhlídek doplněných množstvím sakrálních památek.
Kulturní život města se odehrává především v rozsáhlém Domě kultury, na dlouho zavřené kino
proběhla před nedávnem architektonická soutěž a chystá se jeho rekonstrukce. Nejdůležitější
kulturní akci je Mezinárodní hudební festival s tisícovkou vystupujících a dvacetiletou tradicí.
Zkrátka a stručně – potenciál pro další rozvoj kultury a turistického ruchu máme ve městě obrovský.
Na pozici vedoucího nově vytvořené organizace proto hledáme člověka, který bude v této oblasti
tahounem a pomůže z České Kamenice udělat kulturní a turistické centrum širšího regionu.
Jakým způsobem? To bude na vybraném vedoucím. Od města k tomu dostane maximální volnost při
realizaci smysluplných nápadů, podporu a důvěru. Bude budovat novou organizaci od základů, má
tedy jedinečnou možnost vnést do ní svůj otisk. Vymýšlení nových kulturních akcí, vylepšování těch
stávajících, přípravu dalších turistických zajímavostí a atrakcí, nastavení jednotné komunikační linky
města navenek – v ničem z toho nebudeme bránit, ba naopak.
Výhodou tedy je:
-

praxe v oblasti cestovního ruchu či kultury
komunikativní znalost AJ nebo NJ
řidičský průkaz skupiny B
zkušenost s vedením kolektivu lidí
zkušenost s produkcí větších kulturních či společenských akcí
kreativita a výborné organizační schopnosti

Platové zařazení:


platová třída dle dosaženého vzdělání + příplatek za vedení, osobní ohodnocení dle výkonu +
motivační odměny při plnění stanovených cílů

Místo výkonu práce:


Česká Kamenice

Pracovní poměr na dobu:


Neurčitou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a příp. titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana),
- datum a podpis
Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- koncepce rozvoje cestovního ruchu a kultury ve městě a zároveň městského informačního centra
v rámci této pracovní pozice (v rozsahu max. 5 normostran)
Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): do 9. 8. 2019 do 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky:
obálku označenou „VŘ – ved KaCR“, zaslat na adresu: Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru
čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice
nebo elektronicky datovou schránkou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vyhlášení kdykoliv v jeho průběhu.

Průběh výběrového řízení:


28. 6. 2019 – uveřejnění






9. 8. 2019 ve 12 hodin – konec lhůty pro podávání přihlášek
druhá polovina srpna 2019 – pohovory s uchazeči
září 2019 – rozhodnutí rady města o vybraném uchazeči
1. 1. 2020 – předpokládané datum nástupu do funkce

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepozvat k pohovoru všechny uchazeče o pracovní pozici.
Složení výběrové komise:








Ing. Vítězslav Vlček, MSc. – tajemník městského úřadu
Ing. Jiří Rak – ředitel České Švýcarsko o. p. s.
Mgr. Martin Pošta – ředitel Kina Sněžník v Děčíně
Luděk Jirman – ředitel Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Jan Papajanovský – starosta města
Václav Doleček – místostarosta města
Bc. Martin Hruška, MBA – člen zastupitelstva

Podrobnější informace podá:



starosta města (tel. 721 080 865, email starosta@ceska-kamenice.cz)
nebo tajemník MěÚ (tel. 776 500 137, email tajemnik@ceska-kamenice.cz)

