vyhlášení výběrového řízení
VŘ EXTERNÍ ODBORNÝ HODNOTITEL PROJEKTŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI/17/2019

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora.
Tajemník Městského úřadu Kutná Hora vyhlašuje dne 31. května 2019

výběrové

řízení

na uzavření pracovněprávního vztahu na základě Dohody o provedení
práce na práci: externí odborný hodnotitel projektů v sociální oblasti.
Zařazení: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Kutná
Hora.
Místo výkonu práce: Kutná Hora.
Obecná charakteristika pracovní pozice:
Odborné hodnocení projektových žádostí v souladu s platnými Pravidly pro tvorbu
a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území
města Kutná Hora. (pravidla schválilo zastupitelstvo města Kutná Hora dne 30.5.2017
usnesením č. 26/17, https://mu.kutnahora.cz/file/1801/download/) .
Dohoda o provedení práce bude sjednána od 1.7.2019. Hodnotiteli bude náležet finanční
odměna 900,-Kč/btto za jedno vypracované hodnocení (posudek).
Požadavky na odborného hodnotitele projektů v sociální oblasti:
- ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti.
- bezúhonnost
- odborná praxe v sociální oblasti
- ovládá jednací jazyk
- analytické myšlení a schopnost objektivního hodnocení
- kritické myšlení a schopnost argumentace
- uživatelská znalost práce na PC
- velmi dobrou úroveň psaného projevu a znalost českého jazyka
- zkušenosti s psaním, administrací, realizací nebo odborným hodnocením projektů v sociální
oblasti.
Zájemci o nabízenou pracovní pozici zašlete v termínu do 14.6.2019 včetně
-

přihláška do výběrového řízení
strukturovaný životopis, který bude obsahovat hlavně údaje o dosavadních
zaměstnáních, odborných praxích znalostech a dovednostech
kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,
krátké shrnutí profesních zkušeností v oblasti hodnocení nebo administrace projektů
v oblasti registrovaných sociálních služeb nebo sociální oblasti.

Výše požadované doručte na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální
a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora; do 14.6.2019 včetně:
1. poštou:
obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – externí hodnotitel projektů
v sociální oblasti“. Podací razítko nejpozději s datem 14.6.2019
2. osobně v obálce:
na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná
Hora. Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – externí hodnotitel projektů
v sociální oblasti“. Doručte nejpozději do 14.6.2019 do 14,00 hodin.
Zpracování a uchování přihlášky s doklady:
Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány
a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Neúspěšní uchazeči si
mohou osobně převzít zpět (u vedoucí personálního oddělení) zaslané dokumenty k VŘ a to
do 30-ti dnů od ukončení výběrového řízení.
tel. kontakt : 327710285 – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kutná Hora
327710107 – vedoucí oddělení personálního a krizového řízení MěÚ KH.
Tomáš Hobl
tajemník MěÚ Kutná Hora

