
 
Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice Referent/Referentka oddělení 
správy majetku (investiční technik)  
 
Požadavky na uchazeče: 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském, případně bakalářském studijním 
programu nebo vyšší odborné vzdělání technického směru, nejlépe 
stavebního zaměření  

• znalost práce na PC 

• dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, odpovědnost 

• řidičský průkaz skupiny B  

• bezúhonnost 
 Výhodou je:   

• znalost zákona o veřejných zakázkách 

• předchozí praxe ve státní správě  

• orientace v předpisech upravujících stavební řízení  

• zkušenosti s dotacemi /Evropské fondy/  
 
 Termín nástupu:  dle dohody  
 
Místo výkonu práce: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, Dlouhá 1/12 
(Palác Zdar), Ústí nad Labem. 
 
Náplň práce:       

• Zajišťování přípravy, zpracování a realizace investičních akcí,  

• Příprava a zadávání veřejných zakázek, dohled a koordinace dodavatelů, 
přebírání prací, 

• Zajišťování dotačních zdrojů EU a zpracování žádostí o dotace včetně 
komplexní administrace, 

• Majetkoprávní úkony (prodej, pronájem, koupě apod.)  
 
Platové zařazení:  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě v 11. platové třídě.  
 
Nabízené výhody: 
- 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna  
- příspěvek na stravování  
 
Přihlášku do výběrového řízení ve formě strukturovaného životopisu zasílejte e-
mailem na adresu: jhalova@ksz.unl.justice.cz  
  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.   
  
Uchazeč o nabízenou pracovní pozici:  
• prohlašuje, že:  
a) bude-li vybrán jako vhodný kandidát, souhlasí s tím, aby jeho strukturovaný 
životopis, obsahující osobní údaje, byl připojen k osobnímu spisu, který bude u 
zaměstnavatele založen  
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b) výslovně uvede, že v případě neúspěchu ve výběrovém řízení požaduje vrácení 
životopisu na jím uvedenou korespondenční adresu  
• bere na vědomí INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).  
V bližších podrobnostech odkazujeme na úřední desku: 
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5706407 
 
Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem o uchazečích zpracovává nebo bude 
zpracovávat osobní údaje, uvedené ve strukturovaném životopise. Shora uvedené 
osobní údaje bude KSZ zpracovávat výhradně pro účely konání výběrového řízení a 
v případě výběru uchazeče i dále v souladu s jeho prohlášením uvedeným výše. S 
osobními údaji uchazečů se seznamují toliko osoby, které se účastní výběrového 
řízení nebo organizují výběrové řízení.  
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