
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE KANCELÁŘE OSH 

 

Název pracovní pozice: pracovník/pracovnice kanceláře OSH 

Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou 

pracovní úvazek:  40 hodin týdně (tj. plný pracovní úvazek) 

místo výkonu práce:  kancelář OSH Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

* státní občanství ČR 

* věk minimálně 18 let 

* bezúhonnost 

 

Požadavky: 

* minimálně úplné střední vzdělání s maturitou 

* organizační schopnosti a schopnost jednání s lidmi 

* samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, kreativita, aktivní přístup 

* dobrá znalost práce s počítačem (Windows, MS Office) 

* řidičský průkaz skupiny B 

* znalost předpisů SH ČMS a znalost hasičského prostředí výhodou 

* členství v SH ČMS výhodou 

 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

1) evidence členské základny, 

2) vedení účetnictví (zpracování účetních dokladů), 

3) administrativa chodu kanceláře – korespondence, komunikace se sbory, 

4) cestovné, příprava materiálů pro jednání, příprava materiálů na akce, 

5) obsluha webových stránek, 

6) organizační zajištění akcí pořádaných OSH – soutěže, setkání, zasedání, apod. 

 

Nabízíme: 

* hrubá mzda 17.000,- Kč 

* 5 týdnů dovolené 

* příspěvek na stravování 

 

Další informace: 

* výběrová komise si vyhrazuje právo přizvat k ústnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče 

* předpokládaný nástup od 1. 9. 2017 

* výběrové řízení bude probíhat v měsíci červnu 2017 

* součástí ústního pohovoru bude ověření požadavků vypsaných v zadání výběrového řízení 

* vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů, nebo nevybrat 

žádného uchazeče 

* další informace poskytne Mgr. Jan Růžička, tel. 731070397, email: ruzicka.osh@seznam.cz 

 

Uchazeč dodá: 

1) přihlášku – přihláškou se rozumí samostatný doklad, který musí obsahovat: jméno, příjmení (a 

případně titul) uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 

telefonní a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče. 

mailto:ruzicka.osh@seznam.cz


2) strukturovaný životopis 

3) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená) 

4) motivační dopis – několika větami napište, proč se ucházíte o práci v kanceláři OSH, proč by 

komise měla vybrat právě vás, co považujete za své přednosti, které byste jako zaměstnanec mohl 

uplatnit 

5) podepsané čestné prohlášení uchazeče o bezúhonnosti (viz. příloha) 

6) podepsané čestné prohlášení uchazeče o poskytnutí osobních údajů (viz. příloha) 

 

Doručení přihlášky: 

* obálku s přihláškou, životopisem, kopií dokladu o dosaženém vzdělání a podepsaným čestným 

prohlášením označte NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍK KANCELÁŘE OSH 

* dodejte poštou do 9. 6. 2017 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu: 

 OSH Ústí nad Orlicí 

 Tvardkova 1191 

 562 01  Ústí nad Orlicí 

* nebo osobně do Kanceláře OSH do 9. 6. 2017 do 15:00 hodin. 

 

 


