MĚSTO NOVÝ BOR
nám. Míru l, 473 01 Nový Bor
tajemnice Městského úřadu Nový Bor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

manažer/ka
strategického začleňování
Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika pracovní pozice:
Manažer/ka sociálního začleňování zajišťuje koordinaci procesů sociálního začleňování v
obci.
� zajišťuje koordinaci lokálního partnerství
� komunikuje s partnery
� organizačně zajišťuje a vede pracovní skupiny, semináře, aj.
� sleduje a vyhodnocuje plnění Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ),
� připravuje jeho aktualizaci
� je styčnou osobou města pro jednání s Agenturou pro sociální začleňování
� připravuje materiály do orgánů obce
� vyhodnocuje realizované projekty a sleduje jejich návaznost
� informuje o projektových výzvách
Požadavky:
� střední vzdělání s maturitní zkouškou ( zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost,
charitní a sociální činnost-výhodou)
� vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
� ochota celoživotního vzdělávání
� spolehlivost a časová flexibilita
� praxe v sociální oblasti ve veřejné správě - výhodou
� zkouška odborné způsobilosti v sociální oblasti - výhodou
� uživatelská znalost práce na PC (zejména programy Word, Excel, Outlook, Ginis)
� řidičské oprávnění skupiny „B“
Další předpoklady:
� státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
� způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
� ovládání jednacího jazyka

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
� přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
� jméno, příjmení a titul uchazeče
� datum a místo narození uchazeče
� státní příslušnost uchazeče
� místo trvalého pobytu uchazeče
� číslo občanského průkazu
� datum a podpis uchazeče
Doklady, které uchazeč musí připojit k písemné přihlášce:
� motivační dopis
� strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkající se požadovaných činností
� výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
� ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
� souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Platové zařazení: 10.000,- Kč/měsíčně
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31.12.2018 s možností prodloužení ; na dohodu o
pracovní činnosti 20 hod. týdně
Termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 10.00 hod. dne 19.01.2018
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu:
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor.
Obálku označte textem: Výběrové řízení – manažer sociálního začleňování
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Novém Boru dne 21.12.2017

Ing. Lenka Kazberuková v.r.
tajemnice
Městského úřadu Nový Bor

