Volné pracovní místo na Ministerstvu zdravotnictví
Vrchní ministerský rada v oddělení legislativy zdravotních služeb
a zdravotnických povolání odboru legislativního (2195)
Stručná charakteristika vykonávaných činností:
• koordinace odborných stanovisek věcně příslušných útvarů ministerstva
v připomínkovém řízení k návrhům právních předpisů jiných ústředních orgánů
a taktéž k návrhům na vydání zákonů navržených poslanci, Senátem nebo kraji;
•

podíl na přípravě, projednávání a zveřejňování právních předpisů v oblasti
zdravotních služeb, zdravotnické záchranné služby, vzdělávání zdravotnických
pracovníků, profesních komor a ostatní legislativní činnost.

Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní
věda;
• dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office);
• samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení;
• organizační schopnosti a komunikační dovednosti;
• pečlivost a důslednost;
• ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené);
• plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
• platové zařazení v 14. platové třídě (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů);
• osobní ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům;
• podporu v odborném růstu, zaškolení a průběžné vzdělávání v dané problematice;
• pružná pracovní doba;
• 5 týdnů dovolené;
• 5 dnů indispozičního volna;
• stabilní zázemí státní správy;
• příspěvek na stravování;
• možnost stravování v budově MZ;
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
Místo výkonu práce: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
Termín nástupu: dle dohody
Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději
do 30. října 2019.
Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a životopisu: ČR – Ministerstvo zdravotnictví,
Odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, e-mail: Kamila.Scurikova@mzcr.cz
Informace o pracovním místě poskytne: Mgr. Eva Vozábová, vedoucí oddělení legislativy
zdravotních služeb a zdravotnických povolání odboru legislativního, tel.: +420 224 972 765.
Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně
nevybrat žádného uchazeče.

