
č.j.:  BE-11207/2022/SEK/St 

 
 

Město Bechyně 
 

Vyhlašuje výběrové řízení na místo 
 

ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně 
  
 
Kvalifikační předpoklady: 

 Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu 
 
Platové zařazení: 

 12. platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění  

 
Požadavky: 

 Dobré organizační, komunikační, rétorické a řídící schopnosti 

 Znalost problematiky ekonomiky příspěvkové organizace a řidičský průkaz skupiny B 

 Samostatnost a flexibilita, včetně časové, s ohledem na konání mnoha akcí o víkendech 

 Výborná znalost českého jazyka 

 Orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled včetně znalosti místního kulturního prostředí 

 Prokazatelná zkušenost s pořádáním velkých kulturních akcí výhodou 

 Znalost cizího jazyka výhodou (AJ, NJ)  
 

Předpokládaný nástup do funkce: 01.01.2023, případně po dohodě 
 
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou. 
 
Místo výkonu práce: Bechyně 
 
Písemně zašlete: 
 

1. Přihlášku, která obsahuje: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče 

2. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
3. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
4. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 
5. Zpracovanou koncepci řízení a rozvoje příspěvkové organizace Kulturního střediska města Bechyně 

(max. rozsah – formát A4, 2 ks) 
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů*) 

 
Přihlášky podávejte v termínu do 18.11.2022 - 12:00 na adresu:  
Městský úřad Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. 
Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení na ředitele KSMB neotevírat“. 
 
Město Bechyně si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 
 
Další informace na telefonu 606 911 007, 381 477 018. 

*) dokument si prosím stáhněte z www.mestobechyne.cz  nebo vyzvedněte na podatelně MěÚ. 

 
Bechyně 26.10.2022   
 
 
       
Mgr. Štěpán Ondřich 
starosta města  

http://www.mestobechyne.cz/

