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Odbor rostlinolékařské inspekce
Oddělení rostlinolékařské inspekce Opava
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
Inspektor
Náplň práce:
➢

výkon odborných rostlinolékařských činností, úředních kontrol a odborného dozoru
v prvovýrobě při používání přípravků na ochranu rostlin a používání zařízení pro aplikaci
přípravků

➢

organizace a provádění osvědčování odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
na ochranu rostlin

➢

zajištění odběr úředních vzorků přípravků na ochranu rostlin včetně jejich předání
do laboratoře

➢

zpracovávání stanoviska k plánu leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin a k žádostem
o povolení mimořádné letecké aplikace

➢

ukládání nápravných opatření v případech stanovených zákonem

➢

zpracování odborných posudků nebo stanovisek v rozsahu činnosti pracoviště

➢

sběr dat o spotřebě přípravků na ochranu rostlin pro Český statistický úřad

Požadavky:
➢ vysokoškolské vzdělání odborného zaměření – v oborech zemědělství a lesnictví, biologické
obory
➢ řidičský průkaz sk. B

Nástup: únor 2019 (nebo dle dohody)
Pracovní poměr: doba určitá, zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Pracovní doba: pružná
Platové zařazení: plat podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č. 342/2017 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, 11. platová třída
Místo výkonu práce: Přerov nebo Opava
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V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný životopis do 4. 1. 2019 na email:
kariera@ukzuz.cz pod značkou Inspektor. 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.
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