M ě s t o

Ř e v n i c e

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30 Řevnice
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou , starostou

vyhlašuje
jako předseda Dolnoberounského vodárenského družstva
a v souladu s ustanovením §46 odst.3 zákona č. 90/2012 Zákon o obchodních korporacích

výběrové řízení
na obsazení funkce – Fyzická osoba trvale zastupující předsedu Družstva
Hlavní činností Družstva je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související činnosti
Místo pracoviště: Řevnice, Na Bořích 1077 nebo Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
Náplň práce:
•
•
•
•

•
•
•
•

výkon veškeré pravomoci a působnosti předsedy Družstva a plnění veškerých povinností, tak jak je vymezují obecně závazné právní
předpisy a stanovy Družstva
zajištění obchodního a administrativního vedení Družstva
zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví Družstva
výkon veškerých povinností nadřízeného vedoucího zaměstnance, a zejména ve smyslu:
- řízení a kontroly práce podřízených zaměstnanců včetně hodnocení jejich pracovní výkonnosti a pracovních výsledků
- organizace práce
- vytváření příznivých pracovních podmínek
- zajištění předpisů BOZP
- zabezpečení dodržování právních a vnitřních předpisů
- zabezpečení ochrany majetku družstva
zajišťování vybraných administrativních činností vlastními silami
spolupráce a komunikace se subjekty v území obcí Řevnice, Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň
připomínkování a spoluvytváření investičních plánů obcí Řevnice, Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň a spolupráce při realizaci
investičních akcí na vodohospodářské infrastruktuře
zpracování návrhů kalkulace věcně usměrňovaných cen vodného a stočného na spravovaných vodovodních a kanalizačních
infrastrukturách

Kvalifikační předpoklady:
•
•

vysokoškolské vzdělání, popř. středoškolské vzdělání se zaměřením na vodní hospodářství
praxi v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona 274/2001 Sb.,
resp. schopnost splnit podmínky kladené na odborné zástupce pro povolení provozování vodovodů a kanalizací ve smyslu § 6 odst. (2) c) 2.
zákona 274/2001 Sb.

Požadavky na uchazeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
dobrá znalost práce s PC
řidičské oprávnění skupiny B
dobré komunikační schopnosti,časová flexibilita, spolehlivost, pečlivost,seriózní vystupování, odolnost vůči stresu, loajalita
aktivní přístup k řešení problémů
koncepční, řídící a organizační schopnosti
manažerská zkušenost a vedení pracovního týmu výhodou

Nabízíme:
•
•
•
•
•

perspektivní a náročnou pozici s velkou osobní odpovědností
odměňování odpovídající významu funkce (včetně výkonnostního bonusu)
možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního růstu
adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany vedení Družstva
dobré pracovní podmínky

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutné připojit:
strukturovaný profesní životopis,s uvedením jednotlivých zaměstnání, časovými údaji a pozicí, kterou uchazeč vykonával, včetně
stručného popisu činnosti, kterou v dané pozici vykonával,
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),
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15.11. 2021 do 11:00 hodin na adresu:
Městský úřad Řevnice
k rukám starosty
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – Fyzická osoba trvale zastupující předsedu Družstva -neotvírat“.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru nejpozději 1. ledna 2022 nebo dle dohody.
Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce
zpět.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, i po jeho dokončení.
Podrobnosti sdělí starosta městaŘevnice Ing. Tomáš Smrčka,tel. 603 525 055

V Řevnicích dne: 11.10.2021

Ing. Tomáš Smrčka,v.r.
starosta města Řevnice

