Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
hledá vhodného uchazeče na pozici

Referent – ekonom/hospodář (444)
v Oddělení provozním (481), Regionální pracoviště Východní Čechy
(480)
na dobu určitou po dobu nemoci
(Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují)

Služba zahrnuje zejména:


vedení ekonomické agendy odd. Správ CHKO Broumovsko a Orlické hory (dále jen
„pracoviště“).

Ke službě je potřebné především:






SŠ vzdělání – ekonomické,
uživatelská znalost práce na PC,
přehled o státní správě a ochraně přírody,
řidičský průkaz skupiny B,
dobré komunikační schopnosti.

Za výhodu považujeme:


komunikativní schopnosti, pečlivost, důslednost, samostatnost.

Nabízíme:









spolupráci na dobu určitou (po dobu dlouhodobé nemoci stávajícího zaměstnance),
plný pracovní úvazek,
nástup možný od 15. 9. 2019 nebo dle domluvy,
pružnou pracovní dobu,
příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,
platové ohodnocení vycházející z 9. platové třídy,
zaměstnanecké benefity: stravenky, multisport kartu, FKSP, 5 týdnů dovolené, 5 dnů
tzv. sick days, firemní společenské a sportovní akce aj.,
možnost sebevzdělávání v souvislosti s plněním úkolů.

Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete se stát součástí našeho týmu, zašlete nám Váš
strukturovaný životopis na kontaktní osobu: Ing. Hana Heinzelová, Vedoucí oddělení, SCHKO

Broumovsko, tel: 491 549 022, e-mail: hana.heinzelova@nature.cz.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 31. srpna 2019. Vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu
pohovoru, které budou probíhat ve Správě CHKO Broumovsko, Police nad Metují.
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. 101/2000 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.

