Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Asistent náměstka pro chov koní
Požadavky kladené na uchazeče:
 vysokoškolské zootechnické nebo veterinární vzdělání
 velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování
 praxe v oboru min. 2 roky výhodou


bezúhonnost



časová flexibilita

Jazykové znalosti:
 výhodou
Další znalosti a schopnosti:
 znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí
Další informace:
 pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební
lhůta
 po nebo i v průběhu zkušební doby možnost změny pracovní pozice
 možnost karierního růstu
 předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou/ihned
 platová třída: 11. (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
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 telefonní kontakt, email
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis
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 mzdy, tel. 466 736 542, e-mail
kazimirova@nhkladruby.cz

Přihlášku s přílohami doručte do 1. 9. 2017 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.

Hlášenka volného pracovního místa
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková
organizace

Název a sídlo zaměstnavatele:
Místo výkonu práce zaměstnance
(adresa pracoviště):

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Požadovaná profese:

Asistent náměstka pro chov koní

Počet požadovaných zaměstnanců:
Typ pracovněprávního
vztahu:

x

Zaměstnání
na dobu:

x

x

služební poměr

dle dohody/ihned

Do:

1 rok

Pracovní
úvazek:

2 směny

3 směny

DPP

Hrubá měsíční
Mzda/plat2) od:

Od:

1 směna

x

DPČ
17.930,-

Do:
Počet hodin
týdně:

plný
zkrácený

x

4 směny

zdravé osoby

OZP s invaliditou 3. stupně (dříve TZP)
OZP na vozíku (bezbariérový přístup)

dělené směny

absolventy

Požadovaný
minimální
stupeň
vzdělání:

základní vzdělání

bez vzdělání

30.09.2017

úplné střední odborné s vyučením i maturitou

nižší střední odborné

úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení)

střední odborné s výučním listem

vyšší odborné

střední odborné bez vyučení a bez maturity

(obor napište
případně do
následujícího řádku)

mladistvé do 18 let

Expirace (VPM bude nabízeno a zveřejňováno do data) :

noční provoz

40

osoba zdravotně znevýhodněná

turnusové služby
pružná pracovní doba

26.980,-

OZP s maximálně 2. stupněm invalidity

Vhodné pro:

nepřetržitý provoz

Směnnost:

CZ-ISCO :

Od:

určitou

72048972

1)

1

pracovní poměr

neurčitou

IČO:

bakalářské

úplné střední všeobecné (gymnázium)

x

vysokoškolské

konzervatoř
vědecká výchova (Ph.D. apod.)

Upřesňující
informace3) :
(požadavky ŘP skupin.,
jazykové požadavky,
náplň práce
apod.)

viz. příloha

Zaměstnanecké výhody4):
9)

Zveřejnit nabídku ?

Dovolená 5 týdnů, stravenky, příspěvek na penzijní či životní pojištění
x

ano
osobně

Způsob prvního
kontaktu zájemce
o volné pracovní místo
10)
se zaměstnavatelem :

x

e-mailem

x

telefonicky

Nabízet v těchto dalších
okresech:

ne

Místo, případně čas:

Kdy

na výběrovém řízení
Kontaktní osoba:

Jana Kazimírová

Tel. (bude zveřejněn):

606 089 231

Za zaměstnavatele vyhotovil(-a):
Dne:

08.08.2017

Chrudim, Hradec Králové, Kolín, Kutná Hora

6:30 – 15:00 hodin
Místo, datum, hodina:

E-mail:
Jana Kazimírová

Tel. nebo e-mail výhradně pro ÚP ČR11):

Kazimirova@nhkladruby.cz

