
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
(dále "KHS MSK")  

 
nabízí volné pracovní místo: 

 

„Technický pracovník“ 
 
Požadované vzdělání: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, (výhodou technické, 
ekonomické nebo veřejnosprávní zaměření) 
 
Platové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
Pracovní poměr: na dobu určitou (s možností změny na neurčito) 
 
Místo výkonu práce: 1 místo – oddělení provozně organizační, pracoviště Karviná 
 
Požadavky: Komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti, fyzická zdatnost (bez zdravotních 
omezení). Velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, internet, ekonomické a jiné agendy), orientace 
v posuzování technického stavu zařízení a budov, řidičské oprávnění sk. B  
 
Příklady prací:  
• Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných 

technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu. Technické zajišťování a 
organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových 
souborů.Vedení agend revizí. 

• Spolupracuje při vedení ekonomické agendy, poštovní a spisové služby v rámci územního 
pracoviště. 

• Spolupracuje při zajišťování autodopravy (pravidelné rozpisy jízd, kontrola tech. stavu vozidel, 
termíny STK a emisí) v rámci územního pracoviště.  

• Provádění drobných oprav, manipulace s těžšími předměty, spolupráce s dodavatelskými a  
servisními firmami. 

• Spolupracuje s firmou zabezpečující ochranu objektu i v mimopracovní době a víkendech. 
• Spolupracuje při zajišťování provozu a obsluhy tel. ústředny a při provozu recepce (styk 

s veřejností).  
 
Nabízíme :  
• moderní pracoviště  
• odpovídající platové ohodnocení  
• zaměstnanecké výhody, pružná pracovní doba, zaměstnanecký příspěvek z FKSP  
• předpokládaný nástup srpen 2015 nebo dohodou 
 
Zájemci o místo doručí motivační dopis a profesní životopis (včetně adresy a tel. kontaktu)                        
na adresu KHS MSK se sídlem v Ostravě, odd. personální a dokumentační, Na Bělidle 7, 702 00, 
Ostrava 2 nebo elektronicky na adresu podatelna@khsova.cz nebo osobně na podatelnu KHS MSK v 
Ostravě nejpozději do 15.7.2015. 
  
Případné dotazy k uvedené pozici: Ing. Jaroslav Vích tel. 595 138 164 nebo Ing. Petr Medek              
tel. 596 397 226 
  
Pokud uchazeč v rámci motivačního dopisu nepožádá o vrácení zaslaných materiálů, budou tyto po 
ukončení výběrového řízení skartovány.  
 
V Ostravě dne 3.července 2015 
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