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Energetický regulační úřad
hledá pro pracoviště v Jihlavě vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Vedoucí Oddělení hospodářské správy

Charakteristika činnosti:






řídí a kontroluje činnost Oddělení hospodářské správy;
kontroluje a zodpovídá za vedení skladového hospodářství, autoprovozu vč. pojištění vozidel;
zajišťuje ve spolupráci s odborně způsobilou osobou komplexní agendu požární ochrany dle platné
legislativy včetně prevence požární ochrany a přípravy požárních řádů;
zodpovídá za dodržování zákonných předpisů, norem a nařízení vztahujících se ke správě
a hospodaření s majetkem státu, ochraně majetku, požární ochraně, předpisům BOZP a spolupracuje
s bezpečnostním ředitelem;
spolupracuje při zadávání, posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek, likvidaci majetku
a řešení škodních událostí.

Požadujeme:
 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském, případně bakalářském studijním programu.
Další podmínky přijetí:
 požadujeme dobrou znalost práce na PC – Excel, Word, internet;
 schopnost pracovat samostatně i v týmu;
 odpovědnost, přesnost, ochotu k dalšímu sebevzdělání a loajalitu.
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu neurčitou;
 pružné rozvržení pracovní doby;
 systematický osobní a odborný rozvoj;
 platové zařazení podle platných předpisů pro státní správu - 11. platová třída,
 odměny za úspěšné splnění mimořádných úkolů;
 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna;
 stravovací poukázky a další plnění z FKSP;
 stabilní prostředí orgánu státní správy;
 zajímavou kreativní práci;
 zdravotní znevýhodnění není překážkou.
Nástup možný ihned.
Životopisy s podrobným uvedením praxe zasílejte na adresu Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí
5, 586 01 Jihlava nebo elektronickou poštou na adresu personalni@eru.cz do 18. května 2022.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, více na: https://www.eru.cz/cs/gdpr.
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