
 

 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pozici  

Truhlář – Podlahář - Malíř a natěrač 

Práce vykonávané zaměstnancem: 

 Individuální zhotovování náročného prototypového nebo slohového nábytku 

 Opravy nábytku včetně kancelářského a ostatních dřevěných a dřevotřískových dílů   

        vnitřního zařízení 

   Montáž a demontáž korpusů skříňového nábytku 

 Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a velkoplošných materiálů  

 Lepení podlahových povlaků na schodištích  

 Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků 

 Samostatné provádění náročných malířských a natěračských prací při obnově 

historicky cenných interiérů  

 Provádění a opravy nátěrů na různé podklady 

 

Požadujeme: 

 Vzdělání – Střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oboru Truhlář, 

případně dalších příbuzných oborech 

 Praxe v oboru  

 Znalost práce s tvarovací pilou  

 Trestní bezúhonnost 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

Uvítáme: 

 Průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku a plošiny 

 Zručnost s malým elektrickým nářadím 

 spolehlivost, samostatnost, pečlivost, důslednost 

 

Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, zkušební doba 3 měsíce (možnost prodloužení 

až na dobu neurčitou) 

 pracovní doba nerovnoměrně rozvržená – 40 hodin týdně 

 odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, ve spojení 

s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění - 7. platová třída, po zkušební 

době možnost přiznání osobního příplatku 

 předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou 

 pracoviště: Pardubický kraj  

 jazykové vzdělávání 

 stravenky v hodnotě 115 Kč (z toho příspěvek zaměstnavatele 85,- Kč) 

 Unišek FKSP v hodnotě 3000,- Kč ročně 

 5 týdnů dovolené 

 příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní 

pojištění ve výši 650,- Kč až 950,- Kč měsíčně 

 zvyšování kvalifikace na náklady organizace 

 možnost ubytování 

 zvýhodněný mobilní tarif 

 



 

 

Náležitosti přihlášky uchazeče, požadované přílohy:  

 přesné označení výběrového řízení  

 jméno a příjmení uchazeče 

 telefonní kontakt, email (není povinné) 

 datum a podpis uchazeče 

 přílohou: kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný životopis 

(není povinné) 

Bližší informace poskytne paní Klára Kvetková, tel. + 420 771 121 502 

e-mail:  personalni@nhkladruby.cz 

Přihlášku s přílohami doručte emailem na adresu: personalni@nhkladruby.cz nebo 

v listinné formě na podatelnu na adresu sídla: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 

Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem 

Upozornění: 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho 

průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům, 

kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody 

takového rozhodnutí. 

Informace o zpracování požadovaných osobních údajů  
Při zpracování Vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad 
s Nařízením 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, „GDPR“), které je účinné 

od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále 
na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat Národní hřebčín Kladruby nad Labem, zřízený jako 
státní příspěvková organizace, IČO 72048972, sídlem Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby 
nad Labem, v postavení správce (dále jen „správce“ nebo „my“). 

Osobní údaje, požadované v tomto výběrovém řízení (identifikace uchazeče, kvalifikace, 

nezbytné požadavky nebo zvláštní schopnosti) 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje k zařazení Vaší přihlášky 
do výběrového řízení na tuto pracovní pozici, k hodnocení obsahu Vámi podané přihlášky a následně, 

pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní, k jednání o vzniku pracovněprávního vztahu. Vaši 
identifikaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních 
údajů. Vaše osobní údaje používáme po dobu realizace výběrového řízení na tuto pracovní pozici, a 

pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní k přípravě návrhu smlouvy/jmenování, popř. souvisejících 
listin. Nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšní, správce Vaše osobní údaje zařadí do databáze 
uchazečů o zaměstnání, a to nejdéle na dobu 1 roku. Po vyřazení údajů z databáze správce osobní 
údaje bez zbytečného odkladu vymaže/zlikviduje. Pokud se zařazením Vašich osobních údajů do 

databáze uchazečů o zaměstnání nesouhlasíte, máte právo požádat o jejich výmaz. 

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme:  

− pro zařazení Vaší přihlášky do tohoto výběrového řízení za účelem obsazení volného 
pracovního místa. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení 
udělujete zasláním přihlášky do výběrového řízení. Vaše rozhodnutí můžete kdykoliv změnit 
a tento souhlas odvolat. 

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů správcem máte příslušná práva: (i) na přístup 
k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních 
údajů dle čl. 16 GDPR, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, 

pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, 
dle čl. 17 GDPR, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech dle čl. 18 GDPR, 
(v) na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, (vi) na vznesení námitky proti zpracování Vašich 
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osobních údajů podle článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, a (vii) právo 
podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, zejména pokud by správce nevyhověl Vaší 
žádosti nebo nevysvětlil, proč takové žádosti nelze vyhovět. V případě dalších otázek týkajících se 
ochrany a zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce na emailové adrese 
podatelna@nhkladruby.cz. 

Aktuální informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou vždy uvedeny 

na stránkách www.nhkladruby.cz a jsou dostupné v sídle Národního hřebčína Kladruby nad Labem. 


