Volná pozice :

TECHNIK CHEMICKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Počet volných míst:

1

Firma:

ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Pravidelné pracoviště:

Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem

Komu se hlásit:

Petra Janečková,tel.: 950 430 154,
email:petra.janeckova@ulk.izscr.cz
v kopii: Ing. Petra Ullmannová, tel.: 950 430 158,
email: petra.ullmannova@ulk.izscr.cz
Dotazy na náplň služební činnosti směřujte na mjr. Bc.
Miloše Hanuše, tel.: 950 431 375,
email: milos.hanus@ulk.izscr.cz.
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s kopií
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní životopis
zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání doručte
na adresu: Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova
1340/10, 400 01 Ústí nad Labem nebo emailem na adresu
petra.janeckova@ulk.izscr.cz,
V kopii na petra.ullmannova@ulk.izscr.cz
Vlastnosti volného místa:

Směnnost:

jednosměnný provoz

Pracovní úvazek:

plný úvazek v režimu pružné pracovní doby

Druh pracovněprávního
vztahu:

Služební poměr na dobu určitou 3 let s předpokladem
změny na dobu neurčitou - v souladu se služebním
zákonem (zákon č. 361/2003 Sb.).

Požadujeme:
Minimální stupeň vzdělání:

vyšší odborné, nebo vysokoškolské v bakalářském
studijním programu v oboru požární ochrana, nebo IZS,
nebo krizové řízení, nebo ochrana obyvatelstva, nebo
v oboru technickém, nebo biologickém (chemie) - vzdělání
v chemických oborech výhodou!

Požadované dovednosti:

Standardní uživatelská znalost práce na PC (MS Office),
řidičský průkaz skupiny „B“, samostatnost, rychlé
rozhodování a spolehlivost, fyzická zdatnost – nositel
dýchací techniky.

Nabízíme :

platové rozmezí od 23 390,- Kč do 35 090,- Kč (7. tarifní
třída), podle zápočtu předchozí praxe + rizikový příplatek +
možnost osobního příplatku po zapracování, týdenní

základní pracovní dobu 37,5 hodin, 6 týdnů dovolené,
stabilní pracovně právní vztah, pravidelné zvyšování
odborné kvalifikace, VÝHODY SLUŽEBNÍHO POMĚRU!
Náplň služební činnosti:

Technik
chemické
a
technické
služby
zajišťuje
specializované odborné činnosti na úseku těchto dvou
služeb, a to zejména:
- akceschopnost techniky a technických prostředků HZS
kraje, plánování, údržbu, výměnu a doplňování prostředků
chemicko - technické služby včetně realizace,
- administrativní úkony spojené s centrálními nákupy
materiálu a služeb včetně plánování, zpracování
dokumentace, vyhodnocení a realizace výběrových řízení,
dále zajišťuje:
- pravidelnou odbornou přípravu v oblasti chemické a
technické služby,
- zpracování podkladů pro koncepci požární ochrany kraje a
roční zprávy o stavu požární ochrany kraje
- administrativní zajištění pořízení věcných prostředků
požární ochrany prostřednictvím veřejných zakázek.

Podání přihlášek do:

08. 04. 2017

Volné od:

01. 01. 2017

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101//2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude
shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu
nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

