
Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 

 se sídlem  Svitavy, Riegrova 2098/5 

V Y H L A Š U J E 

 

výběrové řízení na jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 

s těmito podmínkami: 

- vysokoškolské vzdělání, nejméně 3 roky praxe v pozici vedoucího zaměstnance s řízením 

alespoň 10 zaměstnanců 

nebo 

středoškolské vzdělání , nejméně 7 let praxe v pozici vedoucího zaměstnance s řízením 

alespoň 10 zaměstnanců 

kopii dokladu o ukončeném vzdělání přiložit k žádosti 

čestné prohlášení o počtu řízených zaměstnanců a době výkonu činnosti přiložit k žádosti 

 

- dobré komunikační a organizační schopnosti 

- znalost práce na PC (Word, Excel, internet) 

- aktivní řidič skupiny B 

- strukturovaný životopis přiložit k žádosti 

- bezúhonnost -  výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců – kopii přiložit k žádosti 

- doložit písemný záměr řízení společnosti, jejího dalšího chodu a rozvoje (v rozsahu max. 2          

stran A4) 

- předpokládaný nástup do funkce jednatele od 1.4.2018 

- znalost podnikové ekonomie s důrazem na manažerské účetnictví, ekonomické či technické 

vzdělání výhodou 

Uzávěrka přihlášek je dne 13. února 2018 

Přihlášky budou přijímány do úterý 13. února 2018 do 14.00 hodin včetně bez ohledu na 

způsob doručení. 

Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 

Požadovaný způsob doručení přihlášky: osobně na kterékoli podatelně Městského úřadu 

Svitavy nebo  poštou. Obálku označte v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 

SPORTES Svitavy s.r.o.- NEOTEVÍRAT. 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Městský úřad Svitavy  

Rada města  

T. G. Masaryka 5/35 

568 02  Svitavy 

Výsledek výběrového řízení bude písemně oznámen všem účastníkům výběrového řízení po 

jeho ukončení. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo uchazeče, kteří splní 

požadované podmínky, pozvat na ústní pohovor. 

Případné doplňující informace podá starosta města Mgr. David Šimek (email: starosta@svitavy.cz,  

telefon:  461 550 311). 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. 

mailto:starosta@svitavy.cz

