Název povolání – funkce:

CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Divize Hořovice
vyhlašují nabídku práce na pozici

35020
82840

Preventista pyrotechnické očisty, technik BOZP a PO
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:
• koordinace pyrotechnických prací a činností ve spolupráci s pyrotechniky AČR,
• pyrotechnický dozor na místě prováděných prací v prostorech s rizikem ohrožení,
• řízení, koordinace a kontrola dodržování zásad a platných předpisů BOZP a PO,
• zajišťování periodických (pravidelných) školení BOZP a PO zaměstnanců,
• spolupráce s orgány státního dozoru BOZP a PO, zdravotnickými a hygienickými institucemi,
účast na kontrolách a šetření v oblasti BOZP a PO.
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání,
• muniční průkaz pro provádění pyrotechnického průzkume nebo zbrojní průkaz skupiny F,
• osvědčení odborné způsobilosti pro identifikaci a vyhodnocování rizik BOZP,
• osvědčení odborné způsobilosti osoby v PO
(chybějící osvědčení je možno doplnit do 6 měsíců od nástupu do zaměstnání),
• dobrou znalost MS Office,
• řidičský průkaz sk. B,
• fyzická zdatnost a psychická odolnost, schopnost celoroční práce ve venkovním prostředí,
• občanskou a trestní bezúhonnost.
Očekávané schopnosti a dovednosti:
• schopnost týmové spolupráce, flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost,
• aktivní přístup ke svěřeným úkolům a ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme:
• zázemí stabilní české společnosti,
• dobré pracovní podmínky a profesionální přístup,
• odpovídající mzdové ohodnocení,
• zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu:
Místo zaměstnání:

dle dohody
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Hořovice
se sídlem Slavíkova 106, 262 23 Jince

Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a
uchování v databázi pro účely tohoto a případně dalších posouzení uchazečů o volná místa u státního
podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a to do odvolání Vašeho souhlasu. Současně tím potvrzujete,
že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběr vhodného kandidáta na nabízenou pozici kdykoliv zrušit bez udání
důvodu.
Odpovědi na naši nabídku obsahující strukturovaný životopis a průvodní dopis zašlete
nejpozději do 15.7.2019 na níže uvedenou adresu nebo e-mail.
Další informace poskytne na adrese:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice, Slavíkova 106, 262 23 Jince
Jméno:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Ing. Renata Pernegrová

737 226 511

---

renata.pernegrova@vls.cz

