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V Horažďovicích dne 7. srpna 2019 . 
 

 
 
 
Věc:    Dům dětí a mládeže Horažďovice vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) pracoviště 

PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn (pobytové centrum environmentálního vzdělávání).   
 
 
 

Předpokládanou náplní práce v rámci uvedené pracovní pozice je řízení týmu zaměstnanců centra a činnosti                
centra v pedagogickém i provozním slova smyslu. Vedoucí centra se rovněž podílí na přípravě a realizaci                
jednodenních i vícedenních výukových programů a zájmové činnosti. Vedoucí pracovník je aktivní v oblasti              
fundraisingu a následné administraci projektů, účastní se strategického plánování celého školského zařízení,            
kooperuje činnost centra s ostatními pracovišti DDM.  

 

Požadujeme: 

● VŠ (ukončené min. Bc.); 
● aktivní a kladný vztah k dětem a mládeži; 
● týmového ducha, tvůrčí myšlení, trestní bezúhonnost. 

 
Očekáváme (je výhodou): 

● aktivní znalost cizího jazyka; 
● praxe ve vzdělávací sféře (ideálně v EVVO) či jiná praxe s dětmi, praxe v řídící funkci; 
● dobrá uživatelská znalost práce na PC (kancelářské balíky, grafické editory aj.); 
● aktivní řidič/ka sk. B; 
● předpokládaný nástup od listopadu 2019 či později v průběhu školního roku. 

 

Nabízíme: 

● zajímavou práci v prostředí kvalitně vybaveného pracoviště s možností seberealizace; 
● plný pracovní úvazek (40 hodin týdně); 
● zaměstnanecké výhody (stravování, FKSP, DVPP); 
● platové zařazení dle platné legislativy (až 11. plat. tř.), příplatky za vedení, možnost kariérního růstu. 

 

Uvedená pozice bude obsazena formou dvoukolového výběrového řízení. V první fázi budou hodnoceny              
zaslané dokumenty, k druhému kolu (osobnímu pohovoru) bude pozván pouze užší okruh vybraných uchazečů. 

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení zašlete strukturovaný životopis spolu s krátkým motivačním                
dopisem a stručnou ideu rozvoje pracoviště (vše ve formátu PDF) na e-mailovou adresu             
„pollak.ddm/zav./gmail.com“, a to nejpozději do 11. září 2019 včetně. Osobní pohovory proběhnou o týden              
později, tedy 18. 9. v odpoledních hodinách. V případě potřeby se s otázkami obracejte na ředitele DDM. 

 
           Mgr. Tomáš Pollak 

        ředitel DDM 


