Informace o -

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA
OBSAZENÍ VOLNÝCH SLUŽEBNÍCH MÍST RADŮ V ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO
UŽÍVÁNÍ VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE
SÍDLEM V PRAZE
Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),
vyhlašuje na základě usnesení o spojení věcí ke společnému řízení č.j. KHSSC 47793/2017 ze dne 29. 8. 2017 toto
společné výběrové řízení na obsazení 2 volných služebních míst státních zaměstnanců:


rada v oddělení hygieny předmětů běžného užívání (ID služ. místa: 00011021) a (ID služ. místa:
00011022)

systemizovaných ve služebním úřadu Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze v oborech
služby: zdravotnictví a ochrana zdraví, potravinářská výroba a péče o potraviny (zejména bezpečnost potravin).
Místem výkonu služby na služebních místech je Praha. Služba na služebních místech bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným měsícem nástupu do služby na služebních místech je říjen 2017. Služební
místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Popis služebních míst: Rada v oddělení hygieny předmětů běžného užívání zejména:
provádí státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) nad bezpečností výrobků v oblasti předmětů běžného užívání
(dále jen „PBU“) podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a bezpečností hraček podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „hračky“); Další informace na www. khsstc.cz

-

Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem může zúčastnit
žadatel, který
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a.

je státním občanem České republiky, občanem jiného státu Evropské unie nebo občanem státu, který je
smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

b.

dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c.

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

d.

je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

e.

dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj.
vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu;

f.
má
potřebnou
zdravotní
způsobilost
[§
25
odst.
1
písm.
f)
zákona];
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem ředitelky Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v č. 1/2016 ze dne 06. 06.2016, kterým se stanoví další požadavky na
vybraná služební místa státních zaměstnanců v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze,
kterým je: Řidičské oprávnění skupiny B.
g.

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis. Další informace na www. khsstc.cz

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 26. 9. 2017,
tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 nebo osobně podané do podatelny
služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu e-podatelna@khsstc.cz nebo prostřednictvím
datové schránky ID DS: hhcai8e.
Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo rady v oddělení PBU“. Formuláře vztahující se k výběrovému
řízení jsou k dispozici na: www.khsstc.cz v záložce Volná místa/nabídka služebních míst.
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