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Odbor protiepidemický, pozice referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví – doba určitá –
(zástup za MD a RD), 11. PT, Praha 4
(nejedná se o státní službu)
Stručná charakteristika vykonávaných činností:
- výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností v oblastech ochrany veřejného zdraví,
nad dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie;
- hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;
- provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
- příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování stanoviska;
- příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory
veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
- analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících
onemocnění;
- uplatňování sankčních opatření, vydávání rozhodnutí, povolení;
- zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění
metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocení;
- metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci;
- samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend;
- vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací;
- samostatné provádění nejnáročnějších úkolů vysoce specializované odborné práce orgánu ochrany
veřejného zdraví v lékařském oboru epidemiologie, v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních
onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
Požadujeme:
- VŠ vzdělání - výhodou je zaměření na obor ochrana veřejného zdraví;
- znalost práce na PC (MS Office);
- komunikační dovednosti, pečlivost, spolehlivost, flexibilita;
- ochota učit se novým věcem;
- trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou s úvazkem 0,5 a s možností následného přechodu pod služební
poměr;
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
(11. platová třída);
- po zapracování osobní příplatek;
- mobilní telefon;
- podpora vzdělávání a osobního růstu;
- 5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, stravenky v hodnotě 100 Kč.
Předpokládaný nástup: ihned /dohodou
Místo výkonu práce: Praha 4
Bližší informace o této pozici Vám poskytne vedoucí protiepidemického oddělení – pobočka Jih, MUDr. Martina
Marešová, tel. č.: 241 010 334.
Zájemci, posílejte, prosím, své životopisy 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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