Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Administrátor(ka) veřejných zakázek
Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti):
•
•
•

komplexní administrace veřejných zakázek
komplexní kontrola dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky a
majetkem
součinnost s kontrolními orgány

Požadavky kladené na uchazeče:
•
•
•
•

minimálně úplné středoškolské vzdělání (nejlépe ekonomického směru) zakončené maturitou
orientace v oblasti veřejných zakázek
velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování
praxe v oboru min. 2 roky vítána

•

bezúhonnost

Jazykové znalosti:
•

nejsou podmínkou

Další znalosti a schopnosti:
•
•

znalost práce na PC (MS Office, Internet, ASPI)
řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí

Další informace:
•
•
•
•

pracovní poměr na dobu určitou – až na 3 roky (zástup za mateřskou dovolenou), zkušební lhůta
předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou/ihned
platová třída: 8. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.
564/2006 Sb. v platném znění)
místo výkonu práce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
telefonní kontakt, email
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
•
•

strukturovaný profesní životopis
motivační dopis

•
•

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace poskytne Jana Kazimírová, odd. personální, práce a mezd, tel. 466 736 542, e-mail
kazimirova@nhkladruby.cz.
Přihlášku s přílohami doručte do 10.06.2016 písemně na adresu:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Oddělení personální, práce a mezd
533 14 Kladruby nad Labem
Upozornění:
Hřebčín si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty
postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni
na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.
Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, uchazeč o předmětnou pracovní
pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

