Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
volného místa:
Odborný/á referent/ka v oddělení hygieny práce
pro okres Kolín
Popis práce:
- dozor na pracovištích zaměřený na dodržování požadavků stanovených právními
předpisy na ochranu zdraví při práci, což jsou zejména požadavky na provedení
pracovišť, dodržování hygienických limitů v pracovním prostředí a zajištění
pracovnělékařských služeb,
- příprava podkladů pro rozhodnutí, stanoviska a opatření a další úkony KHS jako
dotčeného orgánu,
- šetření podnětů zaměstnanců na nevyhovující pracovní podmínky,
- agenda kategorizace prací vč. vkládání dat do informačního systému,
- kontrola dodržování předpisů v oboru speciální ochranné DDD,
- dozor nad dodržováním ustanovení chemického zákona a souvisejících přímo
použitelných předpisů EU z hlediska ochrany zdraví,
- dozor nad dodržováním ustanovení zákona o biocidech.
Požadujeme:
- SŠ vzdělání (ukončené mat. zkouškou) zdravotnického nebo příbuzného zaměření,
- dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook),
- pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem,
- schopnost týmové spolupráce, dobré komunikační a organizační schopnosti,
- čistý trestní rejstřík,
- řidičský průkaz skup. B (aktivní řidič) výhodou.
Nabízíme:
- zajímavou práci v moderním úřadu veřejné správy (místo výkonu práce Kolín),
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup státní zaměstnankyně po dobu RD za
podmínek § 178 zákona o státní službě),
- platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění
- osobní příplatek podle schopností,
- pružnou pracovní dobu,
- příspěvek na stravování formou stravenek,
- 5 týdnů dovolené, 5 sick days.
Nástup:
-

říjen 2019/dohodou

Bližší informace o této pozici Vám poskytne vedoucí oddělení Mgr. Pavla Šitychová na
telefonním čísle 321 751 021. Zájemci o účast ve výběrovém řízení, zasílejte svá CV v ČJ
nejpozději do 20. 9. 2019 na e-mailovou adresu: nadezda.hofstetrova@khsstc.cz.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na http://www.khsstc.cz/obsah/ochrana-osobnichudaju_554_1.html
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