Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou
Odborný rada (762) - Personalista
v Oddělení personálním (322),
Samostaný odbor právně - personální (320)
na ústředí AOPK ČR v Praze
Na čem budete především pracovat:
 Výkon personálních činností v souvislosti se vznikem, změnou a zánikem služebních a
pracovních poměrů, systemizací, vzděláváním a rozvojem zaměstnanců.
 Komunikaci personálních záležitostí s jednotlivými organizačními jednotkami v rámci
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 Práci s informačními systémy v rámci správy dat a administrace personálních činností.
Co je pro výkon pozice nezbytné:
 výbornou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office - zejména Word a Excel), schopnost
pracovat s elektronickou spisovou službou,
 komunikační schopnosti, včetně dobrého písemného i mluveného projevu,
 organizační schopnosti, samostatnost, aktivní přístup, chuť učit se nové věci – vlastní
iniciativa,
 pečlivost a zodpovědnost.
Za výhodu považujeme:
 vysokoškolské vzdělání (výhodou právní vzdělání či vzdělání ve studijním programu
andragogika),
 zkušenosti a praxi v oboru (výkon státní správy v oblasti personálních procesů),
 velmi dobré znalosti v oblasti zákoníku práce a zákona o státní službě,
 zkušenosti v oblasti správního řízení,
 zkušenosti se spisovou službou,
 řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou s předpokládaným nástupem v listopadu 2019 nebo dle
domluvy,
 praxi v oblasti personalistiky a ve státní správě,
 platová třída 13,
 pracovní úvazek 1,0,
 příjemný pracovní kolektiv, pružnou pracovní dobu,
 zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, 5 dnů tzv. „sick days“, FKSP,
multisport karta.
Místo výkonu práce:
 AOPK ČR – ústředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
V případě zájmu zasílejte svůj životopis spolu s motivačním dopisem na kontaktní osobu: Mgr. Adam
Prášil, email: adam.prasil@nature.cz, telefon: 283 069 255, termín pro odevzdání přihlášek do 18.
října 2019.
AOPK ČR si vyhrazuje právo volby budoucího zaměstnance. V případě, že nebude nalezen vhodný
kandidát, vyhrazuje si AOPK ČR právo zrušení tohoto výběrového řízení.

Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na
dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se
přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které
by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
AOPK ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta

