
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
na pracovní místo – „referent správy organizace Frýdek-Místek“ oddělení provozně 

organizačního Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
  

      č. j.: KHSMS 1566/2023 
      Datum: 10. ledna 2023   
 

Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní místo:  
 
• druh práce: referent správy organizace 
• místo výkonu práce: oddělení provozně organizační, pracoviště Frýdek-Místek 
• pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za zaměstnance na dlouhodobé prac. neschopnosti)  
• pracovní úvazek: 1,00 (40 hodin týdně) 
• předpokládaný nástup do pracovního poměru: 1. února 2023 
• zařazení pracovního místa: 8. platová třída 
 
Požadujeme: 
• ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,  
• znalost příslušné legislativy v oblasti hospodaření organizační složky státu a archívnictví výhodou, 
• praxe s elektronickou spisovou službou např. e-spis (ICZ) výhodou, 
• uživatelská znalost MS Office, internet, 
• dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita, pečlivost, samostatnost, 
• trestní bezúhonnost, 
• držitel řidičského oprávnění sk. B; 
 
Dokumenty, které žadatel předloží:  
• motivační dopis – žádost, 
• profesní životopis, 
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců v den podání žádosti), 
• kopie dokladu o dosaženém vzdělání; 

Zájemci o místo doručí požadované dokumenty (včetně adresy a tel. kontaktu) na adresu: KHS MSK se sídlem 
v Ostravě, odd. PaD, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava nebo osobně na podatelnu KHS MSK v Ostravě nejpozději 
20. ledna 2023. V případě písemného předložení žadatel označí obálku: „Neotvírat VŘ 1/2023 OPO FM“ 
 
Zasláním výše uvedených materiálů žadatel stvrzuje, že údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé, aktuální 
a úplné. Žadatel zasláním výše uvedených materiálů souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které v rámci tohoto 
výběrového řízení poskytuje KHS MSK, byly zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro toto výběrové 
řízení. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení hradí uchazeč. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Babišová v. r. 
vedoucí služebního úřadu 
ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 


