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Ve Zlíně, dne 3. srpna 2022

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
referent/referentka pro ochranu a podporu veřejného zdraví
v oddělení stravování dětí a mladistvých
na odboru hygieny dětí a mladistvých
(jde o pracovní místo v režimu zákoníku práce
za podmínek § 178 zákona o státní službě)
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa: referent/referentka pro ochranu a podporu veřejného zdraví v oddělení hygieny
stravování dětí a mladistvých na odboru hygieny dětí a mladistvých.
Místo výkonu práce je Uherské Hradiště
Pracovní poměr na tomto pracovním místě bude vykonáván na dobu určitou (na dobu trvání
mateřská a rodičovské dovolené státní zaměstnankyně, bude-li čerpána, nejdéle však do
30. dubna 2025).
Předpokládaným dnem nástupu na pracovním místě září 2022 nebo dohodou.
Pracovní místo je zařazeno do 10. platové třídy.
Na pracovním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
Činnost vykonávaná na uvedeném pracovním místě zahrnuje zajištění výkonu
státního zdravotního dozoru nad dodržováním požadavků stanovených právními předpisy
k ochraně veřejného zdraví v oboru hygieny dětí a mladistvých. Zejména se jedná o
kontrolu povinností vyplývajících z platné legislativy pro provozovatele potravinářských
podniků, provozovatelé zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání a rovněž
pořádající osoby zotavovacích akcí a škol v přírodě. Do běžné činnosti se dále řadí
spoluúčast na epidemiologických šetřeních v potravinářských podnicích, výkon činnosti
dotčeného správního úřadu v oblasti ochrany veřejného zdraví, řešení podnětů, stížnosti a
petic, dále komunikace s ostatními správními úřady, práce s informačním systémem a
spisovou službou.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do pracovního poměru na dobu určitou (dále jen „žádost“)
podané ve lhůtě do 26. srpna 2022, tj. v této lhůtě
• zaslané Krajské hygienické stanici Zlínského kraje prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo
nábřeží 600, 760 01 Zlín,
• podané osobně na podatelnu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje na výše uvedené adrese,
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• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty (khs@khszlin.cz), nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: xwsai7r).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena
slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení - referent HDM - UH“.
Požadujeme:
-

vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program;
dobrou uživatelskou znalost práce na PC (word, excel, internet);
dobré komunikační schopnosti, svědomitost, zodpovědnost, samostatnost;
schopnost týmové spolupráce;
výborný psaný i mluvený projev v českém jazyce;
řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič);
bezúhonnost;
praxe ve státní správě výhodou.

Nabízíme:
-

zajímavou práci v moderním úřadu veřejné správy;
příspěvek na stravování formou stravenek;
pružnou pracovní dobu;
5 týdnů dovolené.

K žádosti dále žadatel předloží:
-

strukturovaný profesní životopis.

Bližší informace k nabízenému pracovnímu místu poskytne:
Zdeňka Cilečková, vrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
tel.: 577 006 714, e-mail: zdenka.cileckova@khszlin.cz
Bližší informace k nabízenému pracovnímu místu poskytne:
Mgr. Ivana Lukašíková, ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
tel.: 577 006 733, mobil: 702 040 405, e-mail: ivana.lukasikova@khszlin.cz,

Poznámka:
Zasláním Vašeho životopisu do výběrového řízení na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně dáváte souhlas ke zpracováním Vašich osobních dat podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) a jejich uchování v personální databázi za účelem získání zaměstnání
pro Vaši osobu. Tento souhlas platí po dobu 1 roku od odeslání přihlášky do výběrového řízení.

Vyvěšeno dne:

3. srpna 2022

Svěšeno dne:

27. srpna 2022

