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

 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 
 

„Ekonom“ 
 

Kvalifikační předpoklady:  VŠ – dokončený magisterský studijní program 
ekonomického nebo technicko - ekonomického zaměření  

  
Platové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Pracovní poměr: na dobu určitou  
Místo výkonu práce: 1 místo – pracoviště Ostrava 
 
Základní předpoklady: 
Bezúhonnost 
Negativní lustrační osvědčení 
Min. 5 let praxe ve vedoucí funkci ve větším kolektivu 
Schopnost vysokého pracovního nasazení a souběžného řešení zadaných úkolů 
Samostatná práce s počítačem v programech WORD, EXCEL, POWER-POINT, e-pošta 
Dobrý verbální a písemný projev 
Řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič 
Organizační schopnosti vč. plánování a koncepční práce 
 
Základní znalost: 
účetnictví organizačních složek státu 
rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby organizačních složek státu 
účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku  
hospodaření s majetkem státu, péče o majetek (pořízení, opravy, udržování) 
zákona o veřejných zakázkách 
spisové služby 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 
zákoníku práce 
 
Výhodou 
- znalost práce v Integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP) 
- znalost registrace investiční akce v informačním systému SMVS/ISPROFIN 

 
Požadované doklady:  
- motivační dopis,  
- profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,  
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),  
- kopie osvědčení (lustrační osvědčení) vydaného MV podle §4 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb.,  
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,  
 
Nabízíme :  

 moderní pracoviště 
 odpovídající platové ohodnocení  
 zaměstnanecké výhody, pružná pracovní doba, zaměstnanecký příspěvek z FKSP  
 nástup možný od 1.4.2014 nebo dle dohody  

 
Zájemci o místo doručí požadované materiály v písemné podobě (včetně adresy a tel. kontaktu)  
poštou na adresu KHS MSK se sídlem v Ostravě, odd. personální a dokumentační, Na Bělidle 7,   702 
00, Ostrava 2 nebo osobně na podatelnu KHS MSK v Ostravě nejpozději do 28.2.2014. Bližší 



informace k uvedené pozici na tel. 595 138 165 - Ing. Tomáš Cielecki, vedoucí personálního a 
dokumentačního oddělení. 
 
Pokud uchazeč v rámci motivačního dopisu nepožádá o vrácení zaslaných materiálů, budou tyto po 
ukončení výběrového řízení skartovány. 
 
V Ostravě dne  23.1.2014 
 

Ing. Jaroslav Vích, v. r. 
náměstek ředitele KHS MSK 

pro ekonomicko  provozní činnost 


