Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
výběrové řízení na služební místo představeného
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Frýdek Místek (odborný rada)
(obsazované v režimu zákoníku práce)
č. j.: KHSMS/39970/2018
Datum: 31. července 2018
Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v návaznosti na § 178 odst. 1 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo obsazované v režimu
zákoníku práce:








druh práce: vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Frýdek-Místek (odborný rada)
místo výkonu práce: Frýdek-Místek
pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za zaměstnance po dobu pracovní neschopnosti, mateřské/ rodičovské
dovolené)
pracovní úvazek: 1,00 (40 hodin týdně)
předpokládaný den nástupu do pracovního poměru: od 1. října 2018 nebo dohodou
zařazení služebního místa: 12. platová třída
vykonávané činnosti: viz příklady činností uvedené v katalogu správních činností (NV č. 302/2014 Sb.,)

Požadujeme:
 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (oblast ochrany veřejného zdraví výhodou),
 zkušenosti s řízením kolektivu alespoň v délce 2 roky,
 znalost příslušné legislativy (oblast ochrany veřejného zdraví, správní řízení, kontrolní řád),
 uživatelská znalost MS Office, internetu,
 zkušenost s elektronickou spisovou službou výhodou,
 dobré organizační, komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
 trestní bezúhonnost,
 aktivní řidič (oprávnění sk. B)
Dokumenty, které žadatel předloží:
 motivační dopis
 strukturovaný profesní životopis,
 výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců v den podání žádosti),
 kopie diplomu o dosaženém vzdělání (originál předloží při pohovoru),
 negativní osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky, splnění tohoto předpokladu dokládá žadatel při podání žádosti úředně ověřenou kopií, popř.
dokladem o tom, že o vydání osvědčení žadatel požádal, pokud osvědčením dosud nedisponuje. Osvědčení je však
žadatel povinen předložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí. (Nevztahuje se
na občany narozené po 1. prosinci 1971),
 písemné čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky – viz příloha č. 1 (Nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971).
Zájemci o místo doručí požadované dokumenty (včetně adresy a tel. kontaktu) na adresu: KHS MSK se sídlem v Ostravě,
odd. personální a dokumentační, Na Bělidle 724/7, 702 00, Ostrava nebo elektronicky (se zaručeným el. podpisem) na
adresu podatelna@khsova.cz nebo osobně na podatelnu KHS MSK v Ostravě nejpozději do 5. září 2018. Případné dotazy
k uvedené pozici: MVDr. Michaela Pavelková tel. 554 774 121, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých. V případě
písemného předložení žadatel označí obálku: „Neotvírat 025-2018 VŘ VODD HDM FM ZP“
Zasláním výše uvedených materiálů žadatel stvrzuje, že údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.
Dále žadatel zasláním výše uváděných materiálů, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které tímto v rámci tohoto výběrového
řízení poskytuje, byly zpracovávány pro účely výše uvedeného výběrového řízení. Náklady spojené s účastí ve výběrovém
řízení hradí uchazeč.

MUDr. Helena Šebáková v.r.
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky (Nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971)
Já, níže podepsaný/á
Jméno, příjmení: .....................................................................
Datum narození: .....................................................................
Adresa místa trvalého pobytu: ...............................................................................................................................
V souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
čestně prohlašuji, že jsem


v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1967 a od 2. 5. 1969 do 17. 11. 1989 nebyl(a) tajemníkem orgánu
Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo
jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního
výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,
členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce
v českých zemích,



v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl(a) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem
d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,



v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl(a) příslušníkem Lidových milicí,



nebyl(a) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2.
1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,



v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl(a) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče
Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní
bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro
příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických
republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

V ....................................................

Podpis: ...............................................

dne .............................................

