
_____________________________________________________________________________ 

ÚKZÚZ Telefon:   543 548 111 IČ:    00020338 www.ukzuz.cz 

Hroznová 2 Fax:   543 211 148 DIČ: CZ00020338 ID DS: ugbaiq7 

656 06 BRNO E-mail: podatelna@ukzuz.cz 

 

 

 

 

 

Sekce zemědělských vstupů, 

Oddělení hnojiv 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

 

Administrativní pracovník 

Náplň práce 

 zpracování podkladů pro evidenci majetku oddělení 

 správa dokumentů, předávání spisů k archivačnímu a skartačnímu řízení  

 příprava podkladů pro správní řízení oddělení (registrace, ohlašování a vzájemné uznávání 
hnojiv; schvalování programu využití kalů) 

 ostatní administrativní agenda 

 spolupráce s Odborem majetkové správy 
 

Požadavky 

 min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou  

 uživatelská znalost práce na PC (MS Office) samostatnost, spolehlivost 

 
Nástup: říjen 2017 nebo dle dohody 

Pracovní poměr: doba určitá, s možností prodloužení 

Pracovní úvazek: 20 hodin týdně 

Pracovní doba: pružná 

Platové zařazení: plat podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů, 9. platová třída 

Místo výkonu práce: Za Opravnou 4/4, Praha, 150 06 

Bližší informace: Ing. Jaroslav Houček, vedoucí oddělení, tel. 737 267 194 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný životopis do 29. 9. 2017 na email: 

kariera@ukzuz.cz pod značkou OdH. Odpověď obdržíte po ukončení termínu podání žádosti.  

Doplňující informace: 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, 

neobsadit výše uvedenou pracovní pozici nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu, dále nebude 

sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto 

výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. 
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Poskytnutím svých osobních údajů, uvedených v zaslaných materiálech, dáváte Ústřednímu kontrolnímu  

a zkušebnímu ústavu zemědělskému souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů za účelem výběrového 

řízení, nejdéle však na dobu 2 měsíců od jejich zaslání. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Hroznová 2 
656 06 Brno 

 

 

Brno, 30. 8. 2017 

Čj.: UKZUZ 086168/2017 


