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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
Členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny na své schůzi 

konané dne 1.9. 2021 usnesením č. 4/2/2021 
 

vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice 
 

„výkonný ředitel Brdské odpadářské společnosti s.r.o.“ 

 
Hlavní náplň činnosti: zajištění efektivního hospodaření, řízení a fungování obchodní 

společnosti 100% vlastněné Dobrovolným svazkem obcí Technické 
služby Brdy a Hřebeny, zajišťující komunální služby odpadového 
hospodářství (zejména svoz odpadů a zpracování druhotných surovin) 
pro členské obce. 

    
Kvalifikační předpoklad: alespoň středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického a/nebo 
technického směru 
 
Další požadavky:  

• znalost problematiky komunálních služeb a odpadového hospodářství  

• aktivní přístup k řešení problémů 

• koncepční, řídící a organizační schopnosti  

• spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům  

• znalost práce na PC (zejména programy MS Word, Excel, Outlook) 

• řidičské oprávnění min. sk. B 

• bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů) 

• manažerská zkušenost a vedení pracovního týmu výhodou  

Nabízíme:  

• perspektivní a náročnou pozici s velkou osobní odpovědností  

• odměňování odpovídající významu funkce (včetně výkonnostního bonusu)  

• možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního růstu  

• adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany vedení svazku  

• dobré pracovní podmínky 

Předpokládané jmenování do funkce: 9/2021 
 
Termín podání přihlášek: 14.09.2021 do 12:00 h 
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Přihláška musí obsahovat údaje uvedené v příloze. K přihlášce připojte prosím:  

• strukturovaný životopis  

• motivační dopis  

• koncepci řízení společnosti v rozsahu 1–2 stran A4 se zaměřením na svoz odpadů – více 

v analýze odpadového hospodářství regionu dostupné zde 

• čestné prohlášení o tom, že v rejstříku trestů nemá uchazeč žádný záznam (výpis 

z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců je nutno doložit před jmenováním do funkce) 

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřenou kopii 

dokladu o dosaženém vzdělání bude nutno doložit před jmenováním do funkce) 

Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Mníšek 
pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy nebo odevzdejte na podatelně Městského úřadu 
Mníšek pod Brdy na stejné adrese.  
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – výkonný ředitel DSO“. 
 
Bližší informace poskytne Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. na tel. 739 429 700 nebo e-mailu 
magdalena.davis@mnisek.cz 
  
 
V Mníšku pod Brdy dne 6. 9. 2009 
 
 
 
 
Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. v.r. 
Předsedkyně DSO TS Brdy a Hřebeny 
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