RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel řízení na odborného zaměstnance:
vyhlašuje výběrové
Kancelář ředitele úřadu, pozice KRIZOVÝ/VÁ MANAŽER/KA
(zástup za MD a RD)

(nejedná se o státní službu)

Stručná charakteristika vykonávaných činností:
Komplexní zajišťování krizového řízení v HSHMP, tj. spolupráce a příprava odborných podkladů v těchto
oblastech:
- krizový management, ochrana obyvatelstva a záchranný systém;
- souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy;
- souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na území hlavního města
Prahy;
- zpracovávání krizového plánu a jeho jednotlivých částí;
- souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy;
- souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního
plánu.
Dohled nad procesy GDPR dle pravidel nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Požadujeme:
- VŠ vzdělání v magisterském studijním programu;
- motivovanost k práci v oblasti krizového řízení, praxe vítána;
- znalost práce na PC (MS Office);
- výborné komunikační dovednosti;
- ochota učit se novým věcem;
- samostatnost a spolehlivost;
- trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD);
- platové zařazení ve 12. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě;
- mobilní telefon;
- po zapracování osobní příplatek;
- podpora vzdělávání a osobního růstu;
- 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, stravenky v hodnotě 100 Kč.
Předpokládaný nástup: ihned / dohodou
Místo výkonu práce: Praha 1
Bližší informace o této pozici Vám poskytne vedoucí oddělení personalistiky, Mgr. Zuzana Nová, MBA tel.
č.: 296 336 785.
Zájemci posílejte, prosím, své životopisy nejpozději do 6. 7. 2018 na emailovou adresu: per@hygpraha.cz
_____________________________________________________________________________________________________
Informujeme Vás, že zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, které budeme zpracovávat
v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou dostupné na webových stránkách HSHMP
(www.hygpraha.cz ) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“. Souhlas se
zpracováním můžete vzít kdykoliv zpět. Tento souhlas platí po dobu jednoho roku ode dne doručení.
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