
 

Město Zliv  

Dolní náměstí 585 

373 44 Zliv 
 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Město Zliv 

tajemnice MěÚ 

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: 

 

 

referent kultury a asistent starosty  

(zabezpečení kulturní a propagační činnosti města, agenda kanceláře 

starosty) 
 

Místo výkonu práce:  Zliv 

Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,       

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších 

předpisů. 

Úvazek: plný 

Trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební dobou 3 měsíce 

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody 

 

Náplň práce: 

 zabezpečování, koordinace a organizace kulturních, společenských a sportovních akcí 

města 

 spolupráce s kulturní a sportovní komisí, příspěvkovými a neziskovými organizacemi 

ve městě, knihovnou, kulturním domem při zajišťování akcí 

 redaktorské práce a administrativní zajištění vydávání městského zpravodaje Zlivan  

 organizování, koordinace a zajišťování zpracování a vydání propagačních materiálů 

města  

 zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným 

sdělovacím prostředkům, vytváření aktuálních zpráv, pořizování fotodokumentace  

 aktualizace a správa webových stránek města   

 součinnost při prezentaci města, činnost informačního centra 

 agenda kanceláře starosty (pošta, materiály k podpisu, korespondence, zápisy z jednání 

starosty, koordinace programu) 

 

Požadavky: 

 minimálně úplné střední vzdělání s maturitou 

 výborná znalost české gramatiky slovem i písmem 

 velmi dobré stylistické a vyjadřovací schopnosti 

 praxe v oblasti kultury, případně zkušenost s redakční činností výhodou  

 znalost cizího jazyka výhodou  

 

 



Další požadavky: 

 uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet) 

 řidičský průkaz sk. B 

 pracovní a časová flexibilita 

 organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, vstřícnost,  samostatnost, 

spolehlivost, psychická odolnost 

 

Nabízíme: 

 perspektivní zaměstnání 

 odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody  

 

Nutno předložit:  

 vyplněná přihláška s přílohami (tiskopis k dispozici na MěÚ nebo na  elektronické 

úřední desce www.zliv.cz) 

 

Lhůta pro podání přihlášky:   do 28. 12. 2018 do 14.00  hodin 

 

Místo a způsob podání přihlášky:  v zalepené obálce osobně na podatelnu MěÚ ve Zlivi, 

Dolní nám. 585, 373 44 Zliv nebo písemně na stejnou adresu. 

Na obálce vyznačte:   „NEOTVÍRAT – výběrové řízení – referent kultury“ 

 

Bližší informace: MgA. Bc. Petr Ferebauer, e-mail: starosta@zliv.cz,  tel. 387001193 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče 

bez udání důvodu. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou. 

 

 

Ve Zlivi dne 20. 11. 2018 

 

 

 

 

Ing. Ilona Řimnáčová 

tajemnice MěÚ Zliv 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:    

 

Sejmuto: 

 

    

 

http://www.zliv.cz/
mailto:starosta@zliv.cz

