
 

 

Město Rtyně v Podkrkonoší  
 

vyhlašuje  

výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

referent/referentka odboru kultury Městského úřadu Rtyně v Podkrkonoší 

 

Název územního samosprávného celku: Město Rtyně v Podkrkonoší  

Druh práce: referent/referentka odboru kultury, správce muzejního depozitáře, průvodce v muzeu 

Místo výkonu práce: Rtyně v Podkrkonoší 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2023 nebo dle dohody  

Platová třída: 8 

Pracovní poměr: zkrácený pracovní úvazek (cca 20 h týdně) na 1 rok s možností prodloužení na neurčito 

 

Požadavky: 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

 znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, sociální účty), 

 ovládání českého jazyka, 

 znalost alespoň 1 cizího jazyka, 

 orientace v oblasti cestovního ruchu, archivnictví nebo muzejnictví výhodou, 

 schopnost tvorby edukačních programů a jejich realizace, 

 řidičský průkaz sk. B, 

 komunikativnost, spolehlivost, časová flexibilita, odpovědnost, iniciativa a samostatnost. 

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 

 jméno, příjmení zájemce, 

 datum a místo narození zájemce, 

 státní příslušnost zájemce, 

 místo trvalého pobytu zájemce, 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 

 kontaktní údaje - telefon, e-mail, 

 datum a podpis zájemce. 

 

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: 

 strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů 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, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:  

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do středy 8. 2. 2023 do 17:00 hodin na adresu 

Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší. Obálka s přihláškou a 

požadovanými dokumenty musí být označena nápisem „Výběrové řízení – referent/referentka odboru 

kultury“. 

 

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u vedoucího odboru kultury Bc. Richarda Švandy 

(kontakt: 602 619 663, kultura@mestortyne.cz). 

mailto:kultura@mestortyne.cz


 

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

vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 

Zasláním přihlášky společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v 

nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu Rtyně v Podkrkonoší. Po skončení výběrového 

řízení Vám budou zaslané materiály vráceny. 

 

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne 11. 1. 2023 

 

Ing. Ivana Stonjeková, tajemnice MěÚ 

 

 

 

 

 


