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Odbor provozní a zkušební,
Zkušební stanice Vysoká
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
Traktorista – mechanizátor
Náplň práce:
•

řízení, obsluha a seřizování traktorů, speciálních secích a sklizňových strojů při zajišťování
odrůdových pokusů,
• řízení, obsluha a seřizování další mechanizace používané na stanici
• zajištění provozu, údržby a oprav dopravních a mechanizačních prostředků
Požadavky:

•
•

min. střední vzdělání s výučním listem
řidičský průkaz sk. B a T

Nástup: leden 2021 (nebo dle dohody)
Pracovní poměr: doba určitá, s možností prodloužení na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Pracovní doba: pevná
Platové zařazení: plat podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
6. platová třída
Místo výkonu práce: ZS Vysoká, Vysoká 129, Vysoká u Příbramě, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Bližší informace: Ing. Ivan Kokeš, vedoucí ZS Vysoká, tel.: 737 267 298
Nabízíme: 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc, příspěvek na stravování formou
stravenek, příspěvek na kulturní, sportovní a rekreační aktivity, možnost využití rekreačních
a ubytovacích zařízení organizace, stabilitu zaměstnání.
V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný životopis do 30.listopadu 2020 na email:
kariera@ukzuz.cz, pod značkou ZS Vysoká. V případě zájmu Vás budeme kontaktovat.
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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