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

„odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví“
(referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví)

Požadované vzdělání: VŠ – magisterský studijní program - všeobecné lékařství (MUDr.)
nebo magisterský studijní program - Odborný pracovník
v ochraně veřejného zdraví (Mgr.)
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 protiepidemické, pracoviště Karviná
Požadavky:
• praxe v oboru epidemiologie výhodou,
• znalost právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví a schopnost jejich
aplikace v praxi, znalost zákona o státní kontrole a orientace ve správním řádu,
• schopnost přesné a jasné formulace sdělení v ústním i písemném projevu,
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
• pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost,
• řidičský průkaz skup. B, aktivní řízení,
• pasivní znalost anglického jazyka,
• čistý trestní rejstřík
Příklady prací:
• Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného
zdraví/epidemiologie, včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění
nedostatků.
• Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku
a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
• Analýza epidemiologických dat, šetření v ohniscích nákaz, konzultace v oblasti očkování.
• Spolupráce při plnění plánu kontrolní činnosti, plnění úkolů a metodických pokynů
a dodržování odborné správnosti všech výstupů a postupů v rámci oddělení.
Nabízíme :
• moderní pracoviště, odpovídající platové ohodnocení
• zaměstnanecké výhody, zaměstnanecký příspěvek z FKSP
• nástup možný od 1.12.2014 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 3.10.2014. Případné dotazy k uvedené
pozici: MUDr. Martinková 595 138 114.
Pokud uchazeč v rámci motivačního dopisu nepožádá o vrácení zaslaných materiálů, budou
tyto po ukončení výběrového řízení skartovány.
V Ostravě dne 3.9.2014

