Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Moravské náměstí 1, 601 51 Brno

nabízí pracovní místo
„technik BOZP a PO a technický pracovník v oddělení ekonomicko-správním
v Kanceláři ředitele katastrálního úřadu“
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání
• znalost práce na PC (Microsoft Office Word, Excel, Outlook),
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost,
• dobré komunikační schopnosti,
• občanskou bezúhonnost
• řidičské oprávnění typu B – aktivní řidič.
Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, do 9. platové třídy a náplň práce zahrnuje:
k činnostem technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně:
• znalost právních předpisů (zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)),
• šetření havárií a poruch na KÚ s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců,
• samostatné zajišťování úkolů a opatření pro případ požáru na úseku vyrozumění,
varování, evakuace, nouzového zabezpečení,
• zajištění styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny,
• školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní
nezávadnosti práce,
• zabezpečování agendy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
k činnosti technika:
• kontrola stavu výměníkových stanic a odlučovače ropných látek,
• čištění kanálových a střešních vpustí, havarijních kanálků a šachet,
• provádění pravidelných kontrol výtahů,
• zkouška funkčnosti motorgenerátoru, zpětné klapky a havarijních čerpadel,
• spolupráce s externími dodavateli a zajištění drobných údržbářských prací.
Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Kancelář ředitele
katastrálního úřadu, Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno.
Nabízíme:
• odměňování v souladu s nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování,
pružná pracovní doba, sick days)
• příjemné pracovní prostředí.

Požadované dokumenty:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný termín nástupu: 1. duben 2021.
Písemné nabídky včetně požadovaných dokumentů doručte na adresu Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno nebo e-mailem na adresu
eva.krajickova@cuzk.cz nejpozději do 25. února 2021.
S případnými dotazy k volnému pracovnímu místu se můžete obrátit na ředitelku kanceláře
ředitele katastrálního úřadu Ing. Bc. Evu Krajíčkovou – tel: 542 521 101, 604 280 790, email:
eva.krajickova@cuzk.cz nebo na vedoucího ekonomicko-správního oddělení Ing. Marcela
Krupku – tel.: 542 521 166, 731 405 956, e-mail: marcel.krupka@cuzk.cz.
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