
 

 

Správní rada organizace  
Letní dům, z.ú., se sídlem Vyšehradská 423/27, 128 00 Praha 2  

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

„ředitel“ (statutární orgán)  

 

Sektor: nezisková organizace, poskytující podporu ohroženým rodinám, pěstounským rodinám a dětem, které 
vyrůstají v ústavní péči 
Místo výkonu práce:  Praha  
Nástup:    15.06.2021 nebo dohodou co nejdříve 
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek 
Pracovní podmínky: 5 týdnů dovolené, volitelná pracovní doba, standardní odměna pro neziskový sektor 

 

 

Podmínky výběrového řízení: 

Základní předpoklady: 

 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a 
následujícího zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 

 dosažení věku 18 let 
 způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost 
 ovládání českého jazyka 

Požadavky na uchazeče: 

 vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání v oboru hospodářská politika a správa, právo a právní 
věda, obchod, ekonomika a management, sociální vědy)  

 nejméně pětiletá praxe v průběhu předcházejících 8 let v řízení menší organizace, případně většího týmu 
 zkušenosti s řízením v nestátní neziskové organizaci výhodou 
 zkušenosti se strategickým řízením, praxe v provádění strategických rozhodnutí   
 velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti  
 schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů 
 zodpovědnost 
 důslednost 
 uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office) 
 řidičský průkaz skupiny B výhodou 

 

 



 

 

Pracovní náplň:  

 koordinuje a kontroluje všechny procesy organizace s cílem dosažení stanovených záměrů 
 tvoří a implementuje strategii organizace 
 reprezentuje organizaci v médiích, na jednáních s partnery a u odborné i laické veřejnosti  
 svolává a řídí porady vedení, dle vlastního uvážení se účastní porad podřízených týmů 
 rozhoduje o předkládaných návrzích finančních rozpočtů organizace, určuje výše mezd zaměstnanců 

s přihlédnutím k aktuálním finančním zdrojům 
 rozhoduje o profesním složení a efektivním počtu zaměstnanců s přihlédnutím k aktuálním finančním 

zdrojům, uzavírá pracovněprávní vztahy se zaměstnanci na základě předložené pracovněprávní 
dokumentace, rozhoduje o možnosti zkrácení týdenní pracovní doby (úvazku) jednotlivých zaměstnanců 
v případě nutnosti 

 řídí, kontroluje a hodnotí výkon zaměstnanců, zejména přímo podřízených  
 zodpovídá za výběr externích dodavatelů pro provozní činnost (telekomunikace, úklid, ekonomické a právní 

služby, IT služby, webová a jiná prezentace, PR služby apod.)  
 rozhoduje o provedeném výběru externích dodavatelů pro odbornou činnost jednotlivých oddělení 
 schvaluje jednotlivé výdaje, dozoruje řádné čerpání přidělených dotací a ostatních finančních zdrojů, 

kontroluje efektivní využívání prostředků 
 vydává předložené interní předpisy 
 zajišťuje činnosti v oblasti PR  
 zodpovídá za vyřizování incidentů a stížností  
 pravidelně informuje správní radu o hospodaření organizace 
 plní další úkoly a činnosti na základě rozhodnutí správní rady 

 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 
 přesné označení výběrového řízení 
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, 

e-mail, datum a podpis uchazeče 
 povinné přílohy k přihlášce: 

a) strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech 
b) motivační nebo průvodní dopis 
c) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – uchazeči, nesplňující požadavky na požadované 

vzdělání, předloží volné textové zdůvodnění, proč jsou i přesto na pozici vhodným uchazečem 
(originál dokladu předloží uchazeč při osobním pohovoru) 
 

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek je 12.05.2021 
Způsoby podání přihlášky: 

 elektronicky na adresu: e-mail (janbarta@letnidum.cz) 
 datovou schránkou (ID DS s3w6jy4) 

 
Kontaktní spojení pro případné dotazy: 
Jana Hromadová, tel. 602 441 855, ekonom/personalista  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


