
 

TS Bruntál, s.r.o. Zeyerova 12, 792 01, Bruntál 

vypisuje výběrové řízení na pozici 

    

 

Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání 

• manažerské dovednosti 

• praxe s vedením zaměstnanců  

• zájem o rozvoj sportu na území města 

• zkušenosti s marketingovými aktivitami při organizování akcí  

• znalost právních předpisů souvisejících s výkonem funkce (oblast ekonomická, 
pracovněprávní, obchodní právo a další související právní předpisy) 

• anglický nebo německý jazyk – nejméně úroveň B 1 

• dobrá znalost práce na PC a pokročilá znalost práce s MS Office    

• orientace v problematice moderního marketingu s důrazem  
na sociální sítě 

• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

• osobnostní předpoklady: flexibilní a kreativní přístup k práci, komunikativnost, 
samostatnost, spolehlivost, odolnost proti stresu 

 
Výhodou: 

• zkušenosti se sportovním prostředím (činnosti klubů, případně sportovních svazů)   

Pracovní náplň: 

• manažer je zodpovědný za provoz, výsledky hospodaření sportovních a rekreačních 
zařízení na území města Bruntál – Wellness centrum, městské koupaliště, sauna, 
sportovní hala, fotbalový stadion, tělocvična Dukelská vč. evakuačního centra, zimní 
ledová plocha, resp. zimní stadion apod. 

• komunikace s dodavateli, návštěvníky a smluvními partnery 

• vedení podřízených zaměstnanců dle organizačního řádu 

• zajišťování smluvních vztahů na svěřeném úseku 

• řízení marketingové činnosti sportovišť  

• zodpovědnost za dodržování a plnění uzavřených smluvních vztahů 

• zodpovědnost za plnění stanovených ukazatelů 

• organizace projektů se zaměřením na mládežnický sport 

• budování vazeb na školní zařízení a spoluorganizace školních turnajů 

• komunikace a rozvíjení dlouhodobých vztahů se zástupci školských zařízení, sportovních 
klubů, organizací s vazbou na sport a subjektů působících v oblasti cestovním ruchu 

• zodpovědnost za stanovené plány 

• tvorba, správa a udržování rezervačního systému sportovních a relaxačních zařízení 

• příprava strategie a její naplňování 

• pravidelný reporting pro vedení společnosti a vlastníka sportovních a rekreačních 
zařízení 

Další informace: 

• možný termín nástupu – 1.1.2022 



 
• pracovní poměr – na dobu určitou s šestiměsíční zkušební dobou,  

s možností prodloužení 

Nabízíme: 

• zajímavou a perspektivní práci 

• prostor pro kreativitu a vlastní nápady  

• smluvní mzda  

• zaměstnanecké výhody stanovené kolektivní smlouvou: první rok 4 týdny dovolené, po roce 5 
týdnů dovolené, stravenky s příspěvkem zaměstnavatele, po odpracovaném roce příspěvek 
na penzijní připojištění 

 

 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení: 

• strukturovaný životopis 

• motivační dopis 

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• kopie výpisu 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, 

• zpracovaný koncept provozu sportovních zařízení a rozvoje sportovních činností na území 
města Bruntálu v rozsahu max. 2-3 normostrany A4 
 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém 

řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru 

předložen k nahlédnutí originál. 

 
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:  

• jméno, příjmení a titul uchazeče 

• datum a místo narození uchazeče 

• státní příslušnost uchazeče 

• místo trvalého pobytu uchazeče 

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

• datum a podpis uchazeč 

• telefonní kontakt případně e-mail (pokud existuje) 
 

Průběh výběrového řízení: 

- 1. kolo     - interní výběrové řízení  

- 2. kolo     - znalostní test a psychologický test  

- 3. kolo     - pohovor 

 

 

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového 

řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty 

předložené uchazečem budou uloženy na personálním oddělení a přístup k jejich obsahu 



 
budou mít pouze zaměstnanci TS Bruntál s.r.o.  podílející se na výběrovém řízení, a to 

pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové 

komise, kterou jmenuje jednatel. 

 

 

 

 

Písemnou přihlášku lze osobně podat či zaslat ve lhůtě do středy 15. září 2021 
do 15 hod.: 
 

- na sekretariát společnosti TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12, Bruntál 792 01  
nebo  

- na e-mail  steinigerova@tsbruntal.cz 
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