Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje dle čl. 15, odst. 2 organiz. řádu
výběrové řízení na pracovní místo v sídle SH ČMS (Římská 45, 121 07 Praha 2):

VEDOUCÍ ÚSEKU REPRESE, PREVENCE A OCHRANY OBYVATELSTVA
Charakteristika vykonávané činnosti:


zabezpečuje koordinaci činnosti, výměnu zkušeností a součinnost v oblasti represe, prevence a
ochrany obyvatelstva, připravuje porady vedoucích odborných rad,



připravuje jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti represe,
prevence a ochrany obyvatelstva, včetně zásad pro získání odznaků odbornosti a organizuje zkoušky
v těchto oblastech,



ve spolupráci s odbornými radami a GŘ HZS MV ČR se podílí na vydávání zásad a obsahu odborné
přípravy velitelů, strojníků, techniků ochrany obyvatelstva a dalších specialistů i členů jednotek SDH,
spolupracuje s ústředními hasičskými školami a Centrem hasičského hnutí Přibyslav,



zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o dotace týkající se daných úseků,
přijímáním dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých přijetím dotací, zabezpečuje vyúčtování,
předkládání monitorovacích zpráv a závěrečné vyhodnocení projektů, stanovuje podmínky užití
dotací pro pobočné spolky SH ČMS, zajišťuje vedení agendy správy dotací, kontroluje čerpání a užití
dotací pobočnými spolky SH ČMS,



zpracovává naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost v oblasti represe,
prevence a ochrany obyvatelstva, organizuje preventivně výchovné akce,



poskytuje poradenský a informační servis příslušným odborným radám, sborům dobrovolných
hasičů, jednotkám sborů dobrovolných hasičů a jejich zřizovatelům,



sleduje legislativní změny v oblasti PO a OO a související legislativy,



organizačně a metodicky zajišťuje republikové akce spadající do působnosti svěřeného úseku,



další činnosti dle pracovní náplně.

Požadavky na uchazeče:


minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru požární
ochrany nebo krizového řízení (eventuálně minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu ekonomického či právního oboru, v tom případě je podmínkou
prokázání praxe v oboru požární ochrany nebo krizového řízení),
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orientace v právních předpisech, upravujících oblast požární ochrany, IZS, krizového řízení, ochrany
obyvatelstva a činnosti nestátních neziskových organizací (spolků),



vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu,



řidičský průkaz skupiny B,



uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office),



velmi dobré organizační a řídící schopnosti,



vysoká flexibilita (pružná pracovní doba, občasné akce o víkendech),



spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, samostatnost, schopnost dlouhodobé systematické a
koncepční práce,



velké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích,



občanská a morální bezúhonnost,



ochota učit se novým věcem a dále se odborně vzdělávat.

Výhodou:


praxe v oblasti požární ochrany, IZS, krizového řízení a ochrany obyvatelstva,



zkušenosti s tvorbou žádostí o dotační podporu a realizací projektů,



znalost anglického nebo německého jazyka na komunikační úrovni,



znalost struktury a základních předpisů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,



základní znalost účetnictví nestátních neziskových organizací,



členství v SH ČMS.

Nabízíme:


práci na plný úvazek, smlouvu na rok s perspektivou prodloužení na dobu neurčitou,



prostor pro seberealizaci a tvůrčí práci,



možnost dalšího profesního vzdělávání,



mzdu dle mzdového řádu SH ČMS,



místo výkonu práce: Římská 45, 121 07 Praha 2,



5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, mobilní telefon, notebook.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


označení výběrového řízení,



jméno, příjmení, titul, aktuální fotografii, rok narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon,
e-mail, datum a vlastnoruční podpis.
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Součástí písemné přihlášky musí být:


strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních
a praxi, odborných znalostech a dovednostech a kontakty pro reference,



motivační dopis v českém jazyce,



výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,



ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních
závěrečných zkoušek,



kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,



písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a jejich poskytnutí
členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení.

Místo, čas a termín podání přihlášky:
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými
požadovanými přílohami doručené poštou nebo osobně
na adresu:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2

Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy: „Výběrové řízení vedoucí úseku represe,
prevence a ochrany obyvatelstva – NEOTVÍRAT“.
Lhůta pro přijímání přihlášek: 6. červen 2022 do 12:00 hodin.
Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Další informace:
Předpokládaný nástup do funkce: 1. červenec 2022 nebo dle vzájemné dohody.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Materiály poskytnuté v rámci přihlášky budou uchazečům vráceny na vyžádání. Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. Účastí ve výběrovém řízení nevzniká uchazeči žádný právní
nárok na jakékoliv náhrady.

Kontaktní osoba:
Bc. Miroslava Halašová, personalista SH ČMS
e-mail: mirka.halasova@dh.cz
telefon: 222 119 513
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