RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel řízení na odborného zaměstnance:
vyhlašuje výběrové
Odbor hygiena obecná a komunální – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví
(zástup za MD a RD), 10. PT, Praha 7
(nejde o státní službu)
Stručná charakteristika vykonávaných činností:
- komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších
povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy
o ochraně veřejného zdraví;
- zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti,
odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných
výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
- vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování
výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu
kompetence orgánu státní správy;
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika ČR a dalších odborných úkolů,
plnění metodických pokynů hlavního hygienika ČR včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a
činnosti příslušného oddělení;
- provádění místních šetření pro objektivizaci složitých případů nadměrného hluku a vibrací, jejich
řešení a vypracování odborných stanovisek v problematice hluku;
- plnění dalších úkolů dle pokynu představených.
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
- znalost práce na PC (MS Office);
- komunikační dovednosti;
- ochota učit se novým věcem;
- pečlivost, spolehlivost, flexibilitu;
- trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD);
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
- po zapracování osobní příplatek;
- podpora vzdělávání a osobního růstu;
- 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna;
- stravenky v hodnotě 120 Kč.
Předpokládaný nástup: ihned / dohodou
Místo výkonu práce: Praha 7
Bližší informace o této pozici Vám poskytne vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální – pobočka
Západ - Ing. Martina Uchytilová, tel. č. +420 233 087 757
Zájemci posílejte, prosím, své životopisy do 30. 5. 2022 na emailovou adresu: per@hygpraha.cz
_____________________________________________________________________________________________________
Zasláním Vašeho životopisu do výběrového řízení na Hygienické stanici hl. města Prahy dáváte souhlas ke zpracování
Vašich osobních dat dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a jejich uchování v
personální databázi této společnosti za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas platí po dobu 1 roku
od odeslání přihlášky do výběrového řízení.
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