
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace  

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 

 

Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti): 

- Opravy a údržba elektrické instalace v objektech nebo elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich 

funkce. 

- Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, například ručních elektrických vrtaček, brusek, 

pájecích souprav včetně výměny vadných dílů se záznamem výsledku revize. 

- Soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních 

závad. 

- Opravy elektrických zařízení a historických rozvodů v památkových objektech způsobem uvádějícím 

je do souladu se současnými normami pro elektroinstalace. 

 

Požadavky kladené na uchazeče: 

 

• Středoškolské vzdělání v oboru elektro nebo výuční list 

• Flexibilitu a samostatnost 

• Chuť se rozvíjet a získat odbornou způsobilost 

 

Další informace: 

 

• Nabízíme možnost získání odborné způsobilosti technik elektro 

• Pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), 

zkušební lhůta 3 měsíce 

• platová třída: 6  

• Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou 

• Místo výkonu práce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem – úsek správy majetku 

• mezi benefity patří: pravidelné školení, stravenky v hodnotě 100 Kč, vánoční bonusy 
(UNIŠEK),  

      25 dní dovolené, příspěvek na důchodové pojištění 

 

 

 

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  

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Bližší informace poskytne Ing. Jiří Lučan, náměstek pro úsek služby a správa majetku, tel. 770 178 924 

e-mail:  lucan@nhkladruby.cz. 

 

 

Přihlášku s přílohami doručte do 31.01.2020 písemně, emailem na adresu: 

Kazimirova@nhkladruby.cz  
nebo  na adresu:  
Jana Kazimírová 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

Oddělení správy a služby majetku 

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. 
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