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Odbor auditu a řízení kvality, 

Oddělení řízení kvality 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

 

Interní auditor 

 

Náplň práce: 

- analýzy organizačních a řídících procesů ústavu na území celé ČR 

- spolupráce  

 na zajištění jednotných postupů v rámci výkonu úředních kontrol, odborného dozoru a 

zkušebnictví,  

 na metodické a konzultační činnosti,  

 při tvorbě auditních zpráv,  

 při tvorbě interních předpisů, 

 při externích auditech. 

 
Požadavky na vzdělání: 

Vysokoškolské vzdělání v magisterském programu s odborným zaměřením zejména v oborech:  

 ekologie, ochrana prostředí,  

 botanika, fytotechnika, zootechnika, rostlinolékařství, technologie potravin, 

zemědělství,  

 biologie, chemie, životní prostředí, 

 rozvoj venkova, veřejná správa a regionální rozvoj. 

 

Další dovednosti: 

 schopnost logického myšlení a samostatného úsudku, organizační schopnosti, 

 řidičské oprávnění skupiny B. 

 
Nástup: říjen 2017 nebo dle dohody 

Pracovní poměr: doba určitá, zástup za mateřskou dovolenou a následně rodičovskou dovolenou 

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně 

Pracovní doba: pružná 

Platové zařazení: 11. platová třída, podle zákona č.234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů a přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.  
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Místo výkonu práce: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

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

kariera@ukzuz.cz pod značkou OARK. 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. 

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 086201/2017 
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