Krajský úřad Jihomoravského kraje
hledá 12 vhodných kandidátů/kandidátek na obsazení míst
referentů/referentek oddělení krizového řízení a obrany – I.
odboru kancelář ředitele
pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2022

Místo výkonu práce:
Platové podmínky:

Termín nástupu:

BRNO
se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platových třídách 9 až 11,
(dle nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci
požaduje)
01.08.2022 – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
Komunikuje s fyzickými i právnickými osobami, které poskytující volné kapacity v dočasném
nouzovém přístřeší a v nouzovém ubytování pro účely ubytování osob přicházejících po dni
24.02.2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany – nasmlouvává ubytovací kapacity,
sumarizuje podklady pro vystavování a obnovování objednávek k ubytování osob, kontroluje
vyúčtování, atd.; komunikuje s krizovými štáby obcí s rozšířenou působností; spolupracuje
s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje na Krajském asistenčním centru pro pomoc
Ukrajině při převozu osob k ubytování.
Kontaktní pracovník:

Ing. Radek Šedivý, MPA, vedoucí odd. krizového řízení a obrany OKŘ,
e-mail: sedivy.radek@kr-jihomoravsky.cz; tel.: 541 651 581

Petra Skokanová Abrhámová, odd. personální OKŘ, tel. 541 651 224
Požadujeme:
 nejnižší dosažené vzdělání: středoškolské s maturitní zkouškou
 kompetence k efektivní komunikaci
 práce s počítačem – zejména MS Excel
 časová flexibilita
 odolnost vůči stresu, zvládání emocí ve vypjatých situacích
 kompetence k plánování a organizování
Nabízíme:
 kvalifikované uvedení do problematiky
 osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 tři dny zdravotního volna, stravenky
Strukturovaný profesní životopis, s označením obsazované pozice, zasílejte na e-mailovou adresu:
kariera@jmk.cz nebo prostřednictvím podatelny na adrese: Krajský úřad Jihomoravského kraje,
oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337)
zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely
výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou
uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného
nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u
dozorového orgánu.

