
 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 , místo výkonu práce výcvik Kladruby nad Labem. 

Kontaktní osoba:          Ing. Jitka Raichová  

Tel.:                               770 161 150 E-mail:  Raichova@nhkladruby.cz 

 

Požadovaná profese:  ošetřovatel/ka koní  Počet volných míst: 1 

Pracovní náplň: ošetřování koní (práce s mladými koňmi ve výcviku, obsedání, 

lonžování, práce na jízdárně a v terénu, zapřahání koní, čištění zvířat, krmení zvířat, 

vyklízení hnoje, podestýlání stájí ...)  

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:   14000,-      do: 20720,-  

 

Směnnost: 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba: 

 jednosměnný provoz Vzdělání:  X  základní 

 dvousměnný provoz 
X  střední odborné 

(vyučen) 

 třísměnný provoz  ÚSV 

X  nepřetržitý provoz 
 ÚSO (vyučení 

s maturitou) 

 

 

 

 

 

 

 

 dělené směny 

 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 



 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Pardubicích  

  

 

 jiné  cizince 

 

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: 1.7.2019 

 

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)
mailto:volna.mista@pa.mpsv.cz

