
Svazek obcí AZASS 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO: 682 08 146  

vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení funkce  

„vedoucí Domova pro seniory v Bystrém“ 
se sídlem Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré 

 místo výkonu práce: Bystré, Polička 
 předpokládaný termín nástupu: 1.7. 2018  
 výše odměny analogicky s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

Předpoklady: 

 vysokoškolské vzdělání, nejlépe sociálního, ekonomického nebo právního směru; 
 státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18-ti let; 
 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. 

Požadavky: 

odborné:  

 velmi dobrá znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb.; 

 orientace v ekonomické oblasti, znalost pracovně-právních předpisů, základů 
účetnictví a rozpočtových pravidel územních rozpočtů. 

ostatní:  

 minimálně 2 roky praxe ve vedoucí funkci, praxe v oboru sociálních služeb výhodou; 
 výborné řídící a organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost při 

řešení problémů; 
 vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce; 
 odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení; 
 velmi dobrá znalost práce na PC; 
 řidičský průkaz skupiny B. 

Písemná přihláška do výběrového řízení: 

bude obsahovat:  

 jméno, příjmení a titul zájemce; 
 datum a místo narození zájemce; 
 státní příslušnost; 



 adresa trvalého pobytu zájemce; 
 datum a podpis zájemce. 

K přihlášce zájemce připojí:  

 strukturovaný životopis; 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;  
 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Přihlášku doručí zájemce:  

 tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3.4.2018 do 12:00 
 na adresu: 

Svazek obcí AZASS, Eimova 294, 572 01 Polička 

v uzavřené obálce s označením ,,výběrové řízení – DpS v Bystrém - neotvírat“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání 
důvodů. 

 

 

MUDr. Jiří Toman, 

ředitel Svazku obcí AZASS 


