
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Technický pracovník - energetik  

 

Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti): 

• Zajišťuje zásobování objektů potřebnými dodávkami energie – elektřinou, plynem a vodou.  

• Sleduje a dbá na hospodárné využívání energie v objektech, kontroluje, zda je dodávka energií 
kvalitní. Prohlíží jednotlivá energetická zařízení, plánuje, řídí a zajišťuje jejich údržbu.  

• Pravidelně sleduje náklady na jednotlivé energie a navrhuje koncepce pro jejich úsporu, které 
po odsouhlasení vedoucím realizuje. 

• V rámci své působnosti zajišťuje podklady pro statistický úřad – výkazy o spotřebě energií. 

• Připravuje rozúčtování energií nájemníkům 

• Zajišťuje řádné vodohospodářství včetně administrativních úkonů spojených se zákonnými 
povinnostmi (vyřizuje povolení a komunikuje s úřady). 

Požadavky kladené na uchazeče: 

• středoškolské vzdělání technického směru  

• praxe v oboru minimálně  3 roky  

• komunikační předpoklady 

• dobrou uživatelskou úroveň práce na PC (účetní software, MS Office) 

• flexibilitu a samostatnost 

 
Jazykové znalosti: 

• nejsou podmínkou 

Další informace: 

• pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební 
lhůta 3 měsíce 

• 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  

 

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 Jana Kazimírová, odd. personální, práce a mezd, tel. 606089231  

 e-mail:  kazimirova@nhkladruby.cz. 

Přihlášku s přílohami doručte do 1.08.2019 písemně emailem  na adresu:  Kazimirova@nhkladruby.cz  
nebo  na adresu:  
Jana Kazimírová 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
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. 

 

mailto:Kazimirova@nhkladruby.cz


 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Pardubicích  

  

 

OZNÁMENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

 

IČO:                                72048972 

Zaměstnavatel:              Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace 

Pracoviště (adresa):      Národní hřebčín Kladruby nad Labem  

Kontaktní osoba:          Jana Kazimírová 

Tel.:                               606 089 231 E-mail:  Kazimirova@nhkladruby.cz 

 

Požadovaná profese:  energetik  Počet volných míst: 1 

Pracovní náplň: viz. příloha CZ-ISCO *):  

 

Pracovněprávní vztah na 

dobu: 

 neurčitou od:  Pracovní úvazek:  x  plný 

X  určitou 

od: ihned  zkrácený  Počet hod.: 

do: na 1 rok 

možnost 

prodloužení 

PP  

Hrubá mzda (Kč/měs.) *): od:   17970,-      do: 25000,-  

 

Směnnost: 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba: 

X  jednosměnný provoz Vzdělání:   základní 

 dvousměnný provoz  střední odborné (vyučen) 

 třísměnný provoz  ÚSV 

 nepřetržitý provoz 
X  ÚSO (vyučení 

s maturitou) 

 

 

 

 

 

 

 

 dělené směny 

X  ÚSO s maturitou 

 turnusové služby  vyšší odborné 

8 hodin denně 

 bakalářské 

 vysokoškolské 

 doktorské 

 

PP vztah: x  pracovní smlouva dle 

ZP* 

Místo je vhodné pro: 
 absolventy 

 dohoda o pracovní činnosti  mladistvé 

 dohoda o provedení práce  OZP 

 jiné  cizince 

 



 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Pardubicích  

  

 

Požadujeme: Věk min. 18 let, praxi v ošetřování a výcviku koní, manuální zručnost, flexibilitu, fyzickou zdatnost.  

Nabízíme: práci v mladém kolektivu, dovolenou 5 týdnů, stravenky, příspěvek na penzijní či životní pojištění 

 

Zveřejnění volného místa *):  x  zveřejňovat  nezveřejňovat 

Vyhotovil/a: Jana Kazimírová Dne: 17.7.2019 

 

VOLNÁ MÍSTA BUDOU NA PORTÁLU MPSV ZVEŘEJNĚNA  PO DOBU 2 MĚSÍCŮ, POKUD JE ZAMĚSTNAVATEL NEZRUŠÍ DŘÍVE. PO 

TÉTO DVOUMĚSIČNÍ LHŮTĚ BUDOU AUTOMATICKY Z DATABÁZE I PORTÁLU ODSTRANĚNA. 

*) Kolonky takto označené jsou blíže vysvětlenv „Poučení“ na druhé straně



 

 

POUČENÍ 
 

Výše uvedené místo bude krajskou pobočkou Úřadu práce nabízeno uchazečům a 

zájemcům o zaměstnání, úřad práce může na toto volné místo vyslat uchazeče 

s doporučenkou.  

 

Pokud bude na „doporučence“ uchazeče o zaměstnání vyznačeno “ místo 

obsazeno/zrušeno“, bude toto místo automaticky vyřazeno z nabídky volných pracovních 

míst. 

 

Při převzetí oznámení volného pracovního místa krajskou pobočkou Úřadu práce a 

zpracování dat dochází z technických důvodů k aktualizaci zadaných dat nejdříve po 24 

hodinách. Z toho vyplývá, že zaslané volné pracovní místo bude zviditelněno na 

Integrovaném portálu MPSV cca s jednodenním zpožděním a rovněž při zrušení 

nahlášeného požadavku bude zrušené místo viditelné cca ještě nejméně 24 hodin. 
 

CZ-ISCO 

Klasifikace zaměstnání, podrobné informace a kódy naleznete na internetových stránkách Informačního 

systému o průměrném výdělku  

http://czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(cz_isco)  

 

Hrubá mzda 

Podle § 37 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. patří mzdové podmínky mezi základní charakteristiku 

volného pracovního místa. Mzda od je povinný údaj. 

 

PP vztah  uzavřený na základě pracovní smlouvy dle zákoníku práce. 

 

Zveřejnění volného místa 

Nezveřejňovat – volné místo se nabízí uchazečům a zájemcům pouze prostřednictvím kontaktních 

pracovišť krajské pobočky Úřadu práce.  

Zveřejňovat – volné pracovní místo bude zveřejněno na Integrovaném portále MPSV, na nástěnkách 

kontaktních pracovišť krajské pobočky Úřadu práce a je přístupné pracovníkům krajské pobočky za účelem 

zprostředkování zaměstnání.  

 

Integrovaný portál MPSV je službou veřejnou – MPSV ani Úřad práce České republiky nezodpovídají za 

subjekty, které si libovolně stahují informace na své internetové stránky a do svých periodik, a neručí (ani 

nemohou ručit) za aktuálnost zveřejněných informací o volných místech u takových subjektů. 

 

 

Oznámení obsazení (zrušení nabídky) volného pracovního místa můžete uskutečnit volnou formou: 

telefonicky, na tel. číslo 950 144 321, osobně, e-mailem na adresu volna.mista@pa.mpsv.cz nebo 

prostřednictvím datové schránky. 
 

http://czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(cz_isco)
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