Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení hospodářské správy, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní
místo MMR_846: bezpečnostní referent/ka oddělení hospodářské správy, a to na dobu určitou v
pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Charakteristika pracovní činnosti:
- navrhování a využívání vhodných prostředků fyzické bezpečnosti k zajištění ochrany
objektů a zájmových prostor MMR,
- poskytování součinnosti při projektování s Oddělením bezpečnosti a krizového řízení a
IT,
- plánování a koordinace stavební a údržbářské práce ve všech objektech MMR
souvisejících s bezpečností,
- komunikace s dodavateli a servisními organizacemi při pořizování dostatečného
množství prostředků fyzické bezpečnosti,
- provádění kontrolních činností v terénu,
- kontrola a aktualizace průvodní a provozní dokumentace fyzické a objektové
bezpečnosti,
- řešení smluvních vztahů (objednávky, smlouvy o dílo, servisní smlouvy apod.),
- vedení agendy revizí, realizace činností, vedoucích k odstranění závad, nedostatků
v revizích uvedených
- posuzování stavu prostředků fyzické bezpečnosti,
- vedení agendy objednávek a likvidace faktur,
- řešení fyzické bezpečnosti při zajišťování ochrany v oblasti GDPR,
- řešení fyzické bezpečnosti při zajišťování ochrany IT infrastruktury.
Požadujeme:
− VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni,
− praxe v technickém směru (výhodou),
− znalost anglického jazyka (výhodou),
− znalost české gramatiky a stylistiky,
− znalost SW MS Office a dalších kancelářských aplikací,
− organizační a koordinační schopnosti,
− schopnost týmové spolupráce,
− samostatnost, spolehlivost a komunikativnost,
− trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení),
− plný úvazek,
− místo výkonu práce Praha,
− 5 týdnů dovolené,
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(12. platová třída),
− příspěvek na stravování v podobě stravenek,
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání,
− pružnou pracovní dobu,
− vznik pracovního poměru ihned.
Bližší informace poskytne Ing. Iveta Pekárková, e-mail: Iveta.Pekarkova@mmr.cz, tel:
224 861 921.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 9. prosince 2021
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Bezpečnostní referent/ka oddělení
hospodářské správy“).
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Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,
pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

