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Volné služební místo obsazované v režimu pracovního poměru na dobu určitou 

v Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

 
Referent/referentka pro ochranu a podporu veřejného zdraví v oddělení 
hygieny práce II. na odboru hygieny práce 

 
Stručná charakteristika vykonávaných činností:  
 

Činnost vykonávaná na uvedeném služebním místě zahrnuje zejména komplexní výkon 
státní správy v daném oboru - výkon státního zdravotního dozoru v oblasti problematiky 
hygieny práce na pracovištích, kategorizace prací, kontrola zajištění pracovnělékařských 
služeb zaměstnavateli, řešení podnětů, stížnosti a petic, komunikace s ostatními orgány 
státní správy, posuzování dokumentací pro postupy dle stavebního zákona atd. 

 
Požadujeme:  

 
- magisterský studijní program (popř. 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: 

- pracovní poměr na služebním místě na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené (nejdéle však 
do 31. prosince 2024); 

- plný pracovní úvazek (40 hodin týdně); 
- platové zařazení v 11. platové třídě (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 

státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů); 
- zajímavou práci v moderním úřadu veřejné správy; 
- příspěvek na stravování formou stravenek; 
- příspěvek na kulturní, sportovní a jiné potřeby; 
- pružnou pracovní dobu; 
- 5 týdnů dovolené. 
 
Místo výkonu práce: Havlíčkova 792/13, 761 01 Kroměříž. 
 
Termín nástupu: duben 2023 nebo dohodou.  
 
 
 
 

 
 

https://www.google.com/maps/place/Havl%C3%AD%C4%8Dkova+792,+767+01+Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE/@49.295062,17.3841953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4713068daa0a54d3:0xc61df9ab26b33004!8m2!3d49.2950585!4d17.386384?hl=cs-CZ
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Posuzovány budou žádosti o přijetí do pracovního poměru podané ve lhůtě do 28. března 2023,       
tj. v této lhůtě:  
 
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 

služebního úřadu Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor správní, 
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín nebo emailem zdenka.cileckova@khszlin.cz, 
dominik.haban@khszlin.cz, nebo  

- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo podané  
v elektronické podobě nebo  

- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního 
úřadu: ID: xwsai7r). 

 
K žádosti dále žadatel předloží: 

- motivační dopis se strukturovaným profesním životopisem.  
 
 
Informace o pracovním místě poskytne:  
Ing. Pavlína Pencová, odbor hygieny práce, tel. 577 006 736, e-mailem pavlina.pencova@khszlin.cz. 
 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit, změnit jeho podmínky, případně nevybrat žádného uchazeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 7. března 2023                Svěšeno dne: 29. března 2023
  
 
 


