
Výkonný ředitel společnosti 

Akciová společnost Metropolnet, a.s., vlastněná statutárním městem Ústí nad Labem, 

poskytující ICT a poradenské služby v oblasti IT, chce rozvíjet a zlepšovat poskytované 

služby, naplňovat ICT strategii statutárního města Ústí nad Labem. Pro realizaci těchto cílů 

hledá nového ředitele. Máte-li zkušenosti v oblasti ICT, velmi dobré manažerské schopnosti a 

strategické uvažování, zkušenosti práce v oblasti veřejné správy, je tato pozice vhodná právě 

pro Vás. 

Očekává se od Vás: 

 VŠ vzdělání, SŠ v případě mimořádných předpokladů a relevantní praxe 

 Zkušenost s řízením organizace, nadstandardní ICT, právní a ekonomické povědomí 

 Lidská vyzrálost, schopnost budovat a motivovat tým podřízených 

 Základní znalost fungování státní správy a samosprávy 

 Zkušenost se zadáváním veřejných zakázek, monitorováním vhodných dotačních 

projektů, podáváním žádostí a administrací projektů 

 Předložení vlastní koncepce dalšího rozvoje společnosti 

Náplní práce je: 

 Plnění ekonomických cílů společnosti 

 Strategické plánování dalšího směřování společnosti 

 Využití dotačních příležitostí pro rozvoj společnosti 

 Efektivní vedení a organizace pracovních týmů 

 Plnění zadání města dle servisní smlouvy 

 Komunikace s orgány města a dalšími strategickými zákazníky 

 Transparentní vedení společnosti 

Nabízíme: 

 Práci v zavedené, perspektivní společnosti 

 Přímý vliv na výkon společnosti 

 Balíček zaměstnaneckých benefitů 

 Manažerské vzdělávání 

Pokud Vás nabídka zaměstnání zaujala, zašlete nám, prosím, Váš profesní životopis a stručný 

motivační dopis v českém jazyce. Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme 

kontaktovat po zaslání životopisu.  

 

 

 

 



Informace o pozici: 

Místo pracoviště: okres Ústí nad Labem 

Typ pracovního 

poměru: 
Práce na plný úvazek 

Délka 

pracovního 

poměru: 

Na dobu neurčitou 

Typ smluvního 

vztahu: 
Pracovní smlouva 

Plat: 45000 - 60000 Kč/měsíc 

Benefity: 

Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Stravenky/příspěvek na 

stravování, Dovolená navíc, Příspěvek na důchodové připojištění, 

Vzdělávací kurzy, Školení 

Požadované 

vzdělání: 
Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou 

Požadované 

jazyky: 
Angličtina (Základní) 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 

Metropolnet, a.s. 

Mírové náměstí 3097/37  

400 01 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: 

Ing. Ivana Canincová 

E-mail: vr.reditel@metropolnet.cz 

Do textu průvodního emailu prosím vložte i níže uvedený text, abychom mohli pracovat s 

Vašimi údaji:  SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odesláním a 

doručením životopisu souhlasím, aby společnost Metropolnet, a.s. IČ: 25439022 zpracovávala 

mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění 

výběrového řízení. 

 


