
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

___________________________________________________________________________

Nabídka volných míst

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci přijme: 
  

Zaměstnance na odbor hygieny práce – pracoviště v České Lípě

na dobu určitou 

(zástup za zaměstnankyni po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

Požadavky: 

 VŠ – absolvent VŠCHT nebo magisterského studijního programu s přírodovědným
zaměřením.

 Podmínkou řidičský průkaz  skupiny B – předpokladem pro práci  je aktivní  řízení,
uživatelská znalost práce s PC.

 Dosavadní praxe v rámci úseku odborných činností v orgánu ochrany veřejného zdraví
vítána, stejně tak i specializace v oboru hygiena a epidemiologie, případně nástavbová
atestace  (certifikovaný kurz)  v oboru  hygiena  práce  vítána.  Možnost  mají  ovšem i
čerství absolventi.

 Dále  požadujeme:  dobré  komunikační  schopnosti,  schopnost  jednat  s  lidmi,
svědomitost, zodpovědnost, výborný slovní i písemný projev v českém jazyce.

Nástup  možný  ihned.  Platová  třída  11.  dle  nařízení  vlády č.  304/2014  Sb.,  o  platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Zkrácená náplň práce nabízeného pracovního místa:

 výkon  státního  zdravotního  dozoru  a  související  správní  řízení  v dozorovaných
firmách,

 kategorizace prací, 
 příprava stanovisek a vyjádření KHS LK jako orgánu dotčeného v procesech podle

stavebního  zákona,  zákona  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  zákona  o
integrované prevenci a dalších právních předpisů,

 projednávání  pravidel  k bezpečnosti  ochraně  zdraví  a  životního  prostředí  při  práci
s vybranými chemickými látkami/směsmi,

 vyřizování stížností,  podnětů a oznámení týkajících se hygieny pracovního prostředí
v rozsahu dle zákona o ochraně veřejného zdraví a souvisejících právních předpisů,

 kooperace s ostatními organizačními složkami KHS LK a vedení některých interních
agend. 

Žádosti se stručným životopisem zasílejte do 17.7.2017  na adresu: Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje se sídlem v Liberci, personální oddělení, Husova 64, Liberec 460 31, nebo
na e-mail: hana.srytrova@khslbc.cz.  
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