
 

 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení volného místa: 

 

Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální (HOK) 

pro okresy Praha-východ a Praha-západ 

 

Popis práce: 

 Provádí kontrolní činnost v oblastech dozoru dle gescí odboru.  

 Projednává přestupky v řízení na místě podle § 91 zákona o odpovědnosti za 

přestupky. 

 Vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření 

orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti rizikových faktorů 

životních podmínek. 

 Plní jménem KHS úkoly dotčeného orgánu v územních, stavebních, kolaudačních 

a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon 

o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované 

prevenci), připravuje podklady pro vydání (závazných) stanovisek OOVZ nebo je, 

v řízeních na místě samém, v mezích své působnosti stanovené příslušnými 

služebními předpisy a příkazy k výkonu služby, samostatně vydává. 

 Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska 

ze svého oboru. 

 Odpovídá za řádný výkon spisové služby v souladu s pravidly stanovenými platnými 

právními předpisy na úseku archivnictví a spisové služby a platnými služebními 

předpisy. 

 Podílí se na vkládání, kontrole, verifikaci dat a dalším nakládání s nimi v informačních 

systémech využívaných v rámci odboru HOK. 

Požadujeme: 

 ukončené VŠ vzdělání (min. bakalářského studijního programu) zdravotnického nebo 

příbuzného zaměření, 

 dobrou uživatelskou 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 a zodpovědnou práci v moderním úřadu veřejné správy, 

 pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou státní 

zaměstnankyně za podmínek § 178 zákona o státní službě), 

 platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

 osobní příplatek podle schopností, 

 pružnou pracovní dobu, 

 příspěvek na stravování formou stravenek, 

 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna. 

 

Nástup: ihned/dohodou 

 

Bližší informace o této pozici Vám poskytne vedoucí oddělení Mgr. Eva Kremeníková (na 

tel. 234 118 203, 234 118 133 či e-mail: eva.kremenikova@khsstc.cz).  

 

Zájemci o účast ve výběrovém řízení zasílejte své životopisy nejpozději do 27. 9. 2021 na  e-

mail: nadezda.hofstetrova@khsstc.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o zpracování osobních údajů k dispozici naleznete na http://www.khsstc.cz/obsah/ochrana-

osobnich-udaju_554_1.html 
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