
8/2017

na místo

Ředitele/ky
Městské knihovny Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení

Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním obča-
nem a má v České republice trvalý pobyt

pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou,
od 1. 8. 2017, popř. dohodou

Požadavky na uchazeče:
� vysokoškolské vzdělání s praxí 5 let nebo středoškolské s praxí 

15 let – obojí v oblasti knihovnictví, informační vědy nebo jiného 
humanitního zaměření

� komunikativní osobnost, organizační a řídící schopnosti
� znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmín-

kách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

� dobrá znalosti katalogizace, výhodou znalost podle pravidel 
RDA

� znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

� výhodou pro uchazeče je řídící praxe v oblasti kultury
� znalost práce na PC
� řidičský průkaz sk. B
� znalost cizích jazyků výhodou.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady
zasílejte na adresu:

podatelna, Městský úřad Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Kontaktní telefon: 494 337 331 

Veškeré náležitosti přihlášky naleznete na www.tyniste.cz

Uzávěrka přihlášek: 22.5.2017  ve 12:00 hodin
(v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Městského 

úřadu v Týništi nad Orlicí) 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými přílohami, bez 
nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi 

žádosti dalších uchazečů
na obsazované pracovní místo.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – neotvírat“.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška
vč. všech příloh zaslána zpět.

Bří. Štefanů 492, Hradec Králové, mob.: 724 733 950,
prodej.suzuki@autoregina.czREGINA, a.s. autorizovaný prodej a servis Suzuki

Nový úhel pohledu
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   pohon ALLGRIP Auto 4×4
   asistent prokluzu kol Grip Control
   asistent rozjezdu do kopce HHC
   asistent sjíždění svahu HDC
   autonomní brzdění RBS
    LED světlomety
   SUZUKI Smartphone audio s navigací 

    a parkovací kamerou

Kompaktní crossover 4×4 

PŘEVOD VIDEOZÁZNAMŮ
Z KAZET VHS  NA DVD.

RYCHLE A LEVNĚ.
TEL.: 777 554 484


