
       
 

TECHNICKÉ SLUŽBY BYSTŘICE POD HOSTÝNEM S. R. O. 
        

 
Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o., Meziříčská 1462, Bystřice pod Hostýnem, 

IČO 63494361, vyhlašují výběrové řízení na pozici: 

 

ŘEDITEL / ŘEDITELKA 
 

Náplň práce: řízení a koordinace společnosti, zodpovědnost za chod a výsledky 
hospodaření společností včetně jejího personálního zajištění, spolu-
definování strategických cílů 

Termín nástupu:  01.08.2020 (případně dle dohody) 

Místo výkonu práce:   Bystřice pod Hostýnem 

Mzda:  35 – 45 tis. Kč  
 
 

Požadavky na uchazeče 

▪ manažerské schopnosti, 

▪ orientace v oblasti komunálních služeb, 

▪ zkušenosti s vedením týmu min. 3 roky, 

▪ praxe na obdobné pozici nebo v obdobném oboru výhodou, 

▪ vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání a praxe na obdobné pozici, 

▪ znalost problematiky řízení, ekonomiky a základních právních poměrů obchodních 
společností, 

▪ vysoké pracovní nasazení, dobré komunikační schopnosti, flexibilita, schopnost zvládat 
psychickou zátěž, samostatnost při plnění svěřených úkolů, 

▪ řidičský průkaz – aktivní řidič, 

▪ znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, internet, elektronická pošta), 

▪ dobrá znalost místních poměrů. 
 

Přihláška k výběrovému řízení 

Uchazeč podá písemnou přihlášku v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – ředitel/ 
ředitelka TS“ na podatelně Městského úřadu nebo zašle na adresu: Městský úřad Bystřice pod 
Hostýnem, Masarykovo nám 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, případně do datové schránky 
města se zaručeným elektronickým podpisem, a to nejpozději do 15.07.2020 (včetně). 
 
Přihláška musí obsahovat tyto doklady: 

▪ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech týkajících se uvedené pozice, 

▪ motivační dopis, 

▪ výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

▪ úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

▪ zpracovaná výhledová koncepce společnosti Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. 
o. v maximálním rozsahu 2 strany A4. 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného 
uchazeče. 


