
KRAJSKÁ HYGIENiCKÁ STANICE
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SíDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel: 355328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBĚROVÉHO ŘíZENí
Udeo pracovní místo v režimu zákoníku práce za podmínek § 178 zákona o státní službě)

Č. j.: KHSKV 11105/2018/SPR
Datum: 26. září 2018

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referenta oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov

v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Pracovní vztah:
pracovní poměr na dobu určitou - (zástup za mateřskou, popřípadě rodičovskou
dovolenou s předpokládaným termínem do prosince 2021).

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Předpokládaný nástup: listopad 2018 nebo dohodou

Zařazení do 10. platové třídy

Požadujeme:

• Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu (zaměření zdravotnické, přírodovědné, stavební výhodou)

• dobrou uživatelskou znalost práce na PC (word, excel, internet)
• schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, pečlivost, dobré komunikační a

organizační schopnosti, schopnost samostatné analýzy problému
• výborný psaný i mluvený projev v českém jazyce
• řidičský průkaz skupiny "B" (aktivní řidič)
• trestní bezúhonnost

Náplň práce:

• Samostatný výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností
v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny obecné a
komunální včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění
nedostatků.

• Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany
veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace
včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního
úřadu.



Nabízíme:
• zajímavou práci v úřadu veřejné správy,
• příspěvek na stravování formou stravenek
• 5 týdnů dovolené

Žádosti se strukturovaným životopisem lze zaslat písemně do 17. října 2018 na adresu:
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní
94,36021 Karlovy Vary, nebo osobně podat na podatelnu na výše uvedené adrese.

Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem na adresu elektronické pošty epodatelna@khskv.cz nebo prostřednictvím datové
schránky ID: t3jai32.

Bližší informace poskytne:
Bc. Lenka Křepinská, tel.: 355328314, e-mail: lenka.krepinska@khskv.cz
Kompletní informace o výběrovém řízení: http://www.khskv.czl

Krajská hygienická stanice
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Ing. Lenka Petráková
ředitelka Krajské hygienické stanice
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Poznámka:
Zasláním Vašeho životopisu do výběrového řlzení na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se
sfdlem v Karlových Varech dáváte souhlas ke zpracováni Vašich osobnfch dat podle zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněnf, a jejich uchování v personální databázi za
účelem získaní zaměstnán! pro Vaši osobu. Tento souhlas platí po dobu 1 roku od odeslání příhlášky
do výběrového řlzenl.


