Rada města Turnova v působnosti valné hromady společnosti
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Jednatel/ka Městské teplárenské Turnov, s.r.o.
Charakteristika pracovní pozice:
Jedná se o vedení obchodní společnosti, která je ve vlastnictví Města Turnova. Předmětem podnikání
společnosti je výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie.
Nabízíme:
Zajímavou, kreativní a zodpovědnou práci.
Odpovídající platové ohodnocení, cílové roční odměny.
Služební telefon a služební automobil.
Požadujeme:
- Vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru, případně středoškolské vzdělání
technického směru s šestiletou praxí
- Manažerská praxe v řízení pracovních týmů minimálně 3 roky
- Znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
- Bezúhonnost
- Orientace a znalost v oblasti podnikání
- Znalost práce na PC
- Řidičský průkaz skupina „B“
- Jazyková vybavenost výhodou.
Dále výhodou:
Vzdělání technického směru a odpovídající praxe splňující podmínky pro udělení licence podle § 5 zákona
458/2000 Sb. (energetický zákon)
Znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Koncepci řízení a rozvoje společnosti v maximálním rozsahu dvě stránky ve formátu A4 vypracovanou
uchazečem. Koncepce musí obsahovat zejména plán rozvoje a řízení společnosti vč. finančního plánu, strategii
a možnosti dalších zdrojů příjmu (dotace, další aktivity, optimalizace společnosti atd.).
Termín podání přihlášky:
Termín pro podání přihlášky je do 31. 12. 2021 do 12:00 hodin.
Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POUZE v písemné podobě na adresu Městský úřad Turnov, Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Místem přijetí je podatelna městského úřadu. Obálka MUSÍ být výrazně označena
textem: „NEOTVÍRAT - VŘ na jednatele MTT, s. r. o.“
Termín výběrového řízení:
12. 01. 2022 v zasedací místnosti č. 215 Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335. Uchazeči budou
zváni na konkrétní čas, který bude uveden v pozvánce odeslané e-mailem.
Možný nástup:
Termín nástupu do společnosti 01. 04. 2022 nebo dle dohody.
Podání doplňujících informací:
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka, tel: 481 366 225, mail: j.svobodova@mu.turnov.cz

V Turnově 22. 11. 2021

Ing. Tomáš Hocke
starosta Města Turnova

