
 

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE  
SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc 
 
 

vyhlašuje výběrové řízení 
na referenta pro ochranu a podporu veřejného zdraví, 

 oddělení hygieny práce Olomouc  
(jde o místo v režimu zákoníku práce) 

 
Stručná charakteristika vykonávaných činností: 

- komplexní výkon a samostatné provádění státního zdravotního dozoru a dalších 
odborných činností v oboru hygieny práce, včetně zpracování protokolů, stanovení 
nezbytných vyšetřování a měření, vyhodnocení výsledků laboratorních vyšetření, 
stanovení návrhů k odstranění nedostatků 

- kategorizace prací ve spojení s hodnocením zdravotních rizik na pracovišti  
- odborné posuzování projektových dokumentací staveb pro řízení dle stavebního zákona 
- prošetřování podnětů a oznámení v oboru hygiena práce, včetně jejich vyřizování 
- vedení potřebné dokumentace a písemné agendy v informačních systémech oboru 

hygiena práce. 
 
Požadujeme: 

- minimálně ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu; 
- znalost zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a legislativy dle 

odborného zaměření; 
- dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office); 
- komunikační dovednosti a samostatnost; 
- spolehlivost, pečlivost, schopnost týmové spolupráce;  
- schopnost práce v terénu ; 
- řidičský průkaz skup. B, aktivní řízení; 
- trestní bezúhonnost; 
- ochota učit se novým věcem; 
- vítána praxe a zkušenosti v oboru.  

 
Nabízíme: 

- pracovní poměr na dobu určitou (dle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 
znění pozdějších předpisů); 

- plný pracovní úvazek (40 hodin týdně); 
- hrubý plat v minimální výši 22 980 Kč – 33 790 Kč dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,  

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (řídí se počtem 
započitatelné praxe v 11. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy); 

- po zapracování osobní příplatek podle schopností; 
- 5 týdnů dovolené; 5 dní indispozičního volna; 
- příspěvek na stravování a příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport dle 

aktuální kolektivní dohody; 
- pracovní prostředí respektující slaďování rodinného a osobního života zaměstnance 

s výkonem práce. 
 
Předpokládaný nástup: září 2022 
 
Místo výkonu práce: Olomouc 
 
 
 
Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 



 

 

• strukturovaný životopis,  
• motivační dopis, 
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

 
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 

dávám, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, souhlas 

k jejich zpracování a uchování.“. 

 
Přihlášky k výběrovému řízení doručte na adresu KHS, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc nebo 
zasílejte na e-mailovou adresu: jana.skoupilova@khsolc.cz, a to v termínu do  
29. července 2022. Bližší informace o této pracovní pozici Vám poskytne vedoucí oddělení 
personálního a dokumentačního Bc. Jana Skoupilová na tel. 585 719 317. 
 
KHS si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně nevybrat 
žádného uchazeče. 
 
Č. j.: KHSOC/23410/2022/SPR 
 
V Olomouci dne 1. července 2022 

 
                                                                                                                   

MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D., v. r. 
                ředitelka 

 
 


