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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
 
Ředitel organizace Správa lázeňských parků, příspěvková organizace Ing. Miroslav Kučera vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

 
 

VEDOUCÍ STŘEDISKA HŘBITOVY  
 

Předpokládaný nástup:             10. května 2021 nebo dle dohody 

Místo výkonu práce:              Hřbitovní 721/13, 360 01 Karlovy Vary 

 
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 9. 
 
 

 Podmínky pro přijetí: 
 
 vysokoškolské vzdělání, nejlépe s technickým nebo ekonomickým zaměřením 
 schopnost rychlé orientace v platné legislativě 
 základní ekonomické znalosti 
 znalost místopisu hřbitovů v Karlových Varech  
 výborné komunikační, koordinační a organizační schopnosti 
 uživatelská znalost práce na PC 
 časová flexibilita 
 řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)   
  

 
 Výhodou je:  

 
 základní orientace v oboru, znalost zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. 
 základní orientace v katastrálních mapách 
 základní orientace v projektové dokumentaci 
 znalost německého nebo ruského jazyka slovem i písmem 

 
 

 Uchazeč podá na Správu lázeňských parků, p.o. písemnou přihlášku. Přihláška uchazeče 
musí obsahovat tyto náležitosti: 
 

 název pracovní pozice 
 jméno, příjmení a titul  
 datum a místo narození   
 státní příslušnost 

 místo trvalého pobytu  
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o 

povolení k pobytu 
 datum a podpis 

(pro usnadnění komunikace telefonické spojení a elektronickou adresu)  
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 K přihlášce budou připojeny tyto doklady: 
 

 strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie), u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě přijetí doložení úředně ověřené kopie) 
 
 

 Uchazeč podáním přihlášky do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních 
údajů. 

 
 

 Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 28. dubna 2021 (přihlášky 
doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:  

 
Správa lázeňských parků, příspěvková organizace 
U Solivárny 2004/2 
360 01 Karlovy Vary 
nebo osobně do kanceláře č. 2 v sídle organizace 
 
Obálka označená „ Výběrové řízení – zaměstnání “ nebude otevřena. 
 
 
Písemný materiál po ukončení výběrového řízení: 

 zasíláme doporučeně zpět na Vámi uvedenou adresu 
 možnost osobního vyzvednutí v kanceláři č. 2 v sídle organizace. 

 
 

V Karlových Varech dne 12.4.2021 
 


