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Oznámení o vyhlášení

výběrového řízení

česká republika - organizační složka státu „Vězeňská služba České republiky"
se sídlem Soudní ul. č. 1672/1 a, 140 67 Praha 4 - Nusle, IČ 00212423,

zastoupená vrchnim státnim radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem,
generálnlm ředitelem Vězeňské služby české republiky
vyhlašuje dne 25. dubna 2016 výběrové řízeni na obsazení volného pracovnlho místa na
Generálním ředitelství Vězeňské služby české republiky·
„Náměstek

generálního

ředitele

pro ekonomiku, investice a zotavovny".

Sjednaný druh práce: náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny
s mlstem výkonu práce Praha, v 14. platové třidě.
Předpokládaný

termín nástupu: 1.

června

2016

Požadavky:
fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku,
způsobilost

k právnim

úkonům ,

bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně , nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání souvisejicí s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona
na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena) ,
na funkci vedoucího zaměstnance splnění dalšich předpokladů podle§ 2 a§ 4 zákona
451/1991 Sb. , kterým se stanoví některé dalši předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacich české a Slovenské Federativní
Republiky, české a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů tj. lustrační
osvědčeni a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují
osoby narozené po 1. prosinci 1971 ,
č.

osvědčení NBÚ pro stupeň utajení „ Důvěrné" (možné doplnit po přijetí).

Další požadavky:
požadované vzděláni

požadované znalosti

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu ,
technický nebo ekonomický obor výhodou ,
znalost platných právních předpisů týkajícich se
svěřených úseků (např. zákon č . 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů ,
zákon č . 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a
změně
některých
souvisejícich
zákonů
o
(rozpočtová
pravidla) , ve znění pozdějších
předpisů) ,

další dovednosti, schopnosti,
praxe

praxe na manažerské pozici minimálně 5 let,
praxe na pozici manažera s vedením většího týmu
lidí (velká organizace) minimálně 1 rok,
výborné
organizační ,
řídící
a
komunikační
schopnosti,
přesnost ,
spolehlivost,
psychická
odolnost,
samostatnost, pečlivost , profesionální vystupování,
vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita,
znalost cizího jazyka výhodou.

Náležitosti přihlášky : jméno, p řljmení , titul , datum a místo narození, státní příslušnost , miste
trvalého pobytu, datum a podpis.
K

přihlášce připojte:

• motivační dopis,
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních
zaměstnáních , odborných znalostech a dovednostech, dále dosažené úspěchy
(výsledky),
• originál výpisu z evidence rejstřiku trestů ne starši než 3 měsíce (u cizích státnich
příslušníků též obdobný doklad osvědčujicí bezúhonnost vydaný domovským státem pokud takový doklad domovský stát nevydává, dolož! se bezúhonnost čestným
prohlášením) ,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyššim dosaženém vzdělání ,
• ověřenou kopii lustračniho osvědčení a čestného prohlášení (je-li nezbytné dle zákona
č. 451 /1991 Sb.),
• ověřenou kopii osvědčen í NBÚ pro stupeň utajení „Důvěrné".
Přihlášku

s požadovanými materiály zašlete

nejpozději

do 9.

května

2016 na adresu:

Vězeňská služba české republiky

Generálni ředitelství
Odbor personální
k rukám Mgr. Renáta Vidláková
Soudní ul. č. 1672/1 a, poštovní p řihrádka 3
140 67 Praha 4
kontakt:
tel. + 420 244 024 770
e-mail:rvidlakova@grvs.justice.cz
Obálku označte slovy: „Výběrové řlzení - náměstek generálního ředitele pro ekonomiku,
investice a zotavovny - NEOTEVÍRAT".
Předpokládaný termín konání výběrového řízení : bude upřesněn telefonicky

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 25. dubna 2016
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