
Statutární město Ústí nad Labem 
 

vyhlašuje  
 

            výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele  

příspěvkové organizace 
 

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem 
Požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského programu 
 nejméně 5 let praxe v manažerské pozici 
 výborné organizační, komunikační a řídící schopnosti 
 schopnost komunikace v českém jazyce 
 praxe v prostředí ZOO či ochraně přírody výhodou 
 aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka 

výhodou 
 orientační znalosti ve financování příspěvkové organizace výhodou 
 uživatelská znalost práce na PC (zejména Word, Excel, Power Point) 
 bez záznamu v rejstříku trestů 
 časová flexibilita  
 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič/řidička 
 termín nástupu nejpozději od 1. 7. 2021, možnost dřívějšího nástupu vítána 

Náležitosti přihlášky: 
 písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení výběrového řízení 
- jméno, příjmení a titul  
- datum a místo narození  
- státní příslušnost  
- místo trvalého pobytu  
- číslo občanského průkazu 
- datum a podpis přihlášky 

 součástí přihlášky budou níže uvedené doklady v listinné podobě a na nosiči dat 
(flashdisk) 
- strukturovaný profesní životopis, obsahující údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník 

předloží obdobný doklad 
- originál koncepce rozvoje organizace s podpisem uchazeče (v rozsahu 

maximálně 5 normostran)  
-  

Platové zařazení:12. platová třída, osobní ohodnocení zpravidla po 3 měsících   
 od jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele, příplatek za vedení 

       Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Statutární město Ústí nad Labem si vyhrazuje právo rozhodnout, v případě vyššího počtu 
uchazečů, o dvou termínech výběrového řízení 

 
kontakt na mentora ZOO Ústí n. L. pro případné konzultace: nejedlo@zooliberec.cz   

 
Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie. Přihlášku doručte osobně 
na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí 
nad Labem, vedoucí odboru MOSRI, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, ve lhůtě 
nejpozději do 1. března 2021.  Zalepenou obálku označte „VŘ ZOO“.  
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