Odborný/ná referent/ka ochrany a podpory veřejného zdraví v
oddělení hygieny výživy pro okresy Kolín a Nymburk
Popis práce:
- výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním požadavků stanovených právními
předpisy k ochraně veřejného zdraví v oboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
- šetření alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají činnosti
epidemiologicky závažné při výrobě, při uvádění potravin do oběhu, a ve stravovacích
službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;
- kontrola zdravotní nezávadnosti PBU, provádění opatření vyplývajících z upozornění států
EU na závadné výrobky PBU, popř. jiných orgánů v oblasti PBU
- výkon činnosti dotčeného správního orgánu v oblasti ochrany veřejného zdraví,
- práce s informačním systémem HVY a spisovou službou,
- pracovní úkony spojené s agendou oddělení.
Požadujeme:
- VŠ (min. Bc.) zdravotnického, potravinářského nebo příbuzného zaměření,
- řidičský průkaz skupiny B,
- čistý trestní rejstřík,
- schopnost týmové spolupráce,
- pečlivost, spolehlivost,
- dobré komunikační a organizační schopnosti,
- schopnost samostatné analýzy problému,
- ochota učit se novým věcem,
- praxe na obdobné pozici výhodou.
Nabízíme:
- zajímavou práci v moderním úřadu veřejné správy,
- místo výkonu práce v Nymburku,
- pracovní poměr na dobu určitou za podmínek § 178 zákona o státní službě (zástup státní
zaměstnankyně po dobu mateřské/rodičovské dovolené),
- platový tarif dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění (12. platová třída),
- po zapracování osobní příplatek podle pracovních výsledků,
- příspěvek na stravování formou stravenek + další benefity,
- pružnou pracovní dobu,
- 5 týdnů dovolené, zdravotní volno.
Nástup:
- ihned/dohodou.
Bližší informace o této pozici Vám poskytne vedoucí oddělení Mgr. Hana Schwarzmannová na
telefonním čísle 321 751 015, zájemci mohou posílat své profesní životopisy v ČJ nejpozději do
21. 9. 2020 na e-mailovou adresu: nadezda.hofstetrova@khsstc.cz.
Informace o zpracování osobních údajů k dispozici na http://www.khsstc.cz/obsah/ochrana-osobnichudaju_554_1.html
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