
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

přijme do pracovního poměru na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou 

referenta/referentku 

 v oddělení hygieny práce na územním pracovišti Hodonín 

Požadujeme: 

• minimální stupeň vzdělání – vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském 

studijním programu (pozice je vhodná pro absolventy) 

• základní znalost legislativy v oblasti ochrany zdraví při práci (především zákon 

č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí předpisy) 

• asertivní komunikační schopnosti 

• schopnost samostatné i týmové práce 

• schopnost práce v terénu 

• trestní bezúhonnost 

• řidičský průkaz skupiny „B“ 

Pracovní náplň: 

• zaměřena na posuzování rizik ohrožení zdraví při práci, opatření k ochraně zdraví při 

činnostech souvisejících s expozicí hluku, vibracím, chemickým látkám, fyzické zátěži, 

chladu, teplu a ostatním faktorům pracovního prostředí 

• dozor nad plněním povinností stanovených k ochraně zdraví při práci 

• posuzování projektových dokumentací pracovišť 

• kontrola pracovišť z hlediska možného ohrožení zdraví pracovníků  

• vyřizování podnětů 

Nabízíme: 

• platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – zařazení do 11. platové třídy 

(platový tarif dle započitatelné praxe 22 980 – 33 790 Kč) a přiznání zvláštního 

příplatku 

• osobní příplatek podle schopností (po zkušební době) 

• pružná pracovní doba (základní část 8:00 - 13:00, volitelná část 6:00 - 8:00 a 13:00 - 

18:00), možnost zkráceného úvazku 

• možnost vzdělávání a prohlubování odborných znalostí 

• zaškolení do agendy pod vedením zkušené vedoucí 

• 5 týdnů dovolené/rok, 5 dnů zdravotního volna/rok, 6 dnů studijního volna/rok 

• stravenky 

• služební mobil s datovým tarifem 

 

Místo výkonu práce: 

KHS JmK, územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1a 

 

Termín nástupu: 

od 1. 8. 2022 (případně dle domluvy), pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a 

rodičovské dovolené 

 

 



Kontaktní osoba: 

MUDr. Miroslav Doležal, ředitel odboru hygieny práce, tel. 543 516 829, 

miroslav.dolezal@khsbrno.cz 

Svůj strukturovaný životopis zašlete emailem na adresu: miroslav.dolezal@khsbrno.cz  

V Brně dne 17. června 2022 


