
Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 
 

přijme do pracovního poměru  
 

specialistu - specialistku pro bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci (BOZP) 

pro Regionální pracoviště OS KOVO v Jihlavě, Tolstého 1455/2 
 
Požadujeme: 

 VŠ nebo SŠ vzdělání 

 odborné znalosti se zaměřením na BOZP  

 organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatně pracovat 

 znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook…) 

 řidičský průkaz skupiny B – služební cesty 

 společenskou bezúhonnost 
Vítáno je: 

 osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění)  

 schopnost aktivní komunikace v AJ, NJ vítána 

 zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů  
Pracovní náplní bude zejména: 

 poradenská, konzultační, analytická a metodická činnost z oblasti BOZP pro odborové 
organizace regionu a jejich členy 

 provádění kontrol BOZP (dle §322 ZP) ve firmách regionu, ve kterých působí OS KOVO  

 průběžné sledování a vyhodnocování příslušné legislativy 

 lektorská činnost pro potřeby základních organizací OS KOVO 
Nabízíme: 

 po zkušební době pracovní poměr na dobu neurčitou 

 tarifní mzda od 27.000,- Kč / měsíc 

 možnost odborného růstu 

 zaměstnanecké sociální benefity 

 sídlo pracoviště v centru Jihlavy (DKO Jihlava) 

 nástup dle dohody 
 
V případě zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis (s přehledem dosavadní praxe a kopiemi 
dokladů o dosaženém vzdělání) na adresu:  Regionální pracoviště OS KOVO, Tolstého 1455/2, 586 
01 Jihlava, nebo na e-mail: muzikar.lubomir@cmkos.cz  a to nejpozději do 20.2.2015 
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání. Se všemi poskytnutými osobními údaji bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
změn a doplňků. 
 
Bližší informace a případné dotazy:  
Bc. Lubomír Muzikář, PgDip - vedoucí RP OS KOVO Jihlava, tel.: 563 033 050, mobil: 602 204 791 
nebo e-mail: muzikar.lubomir@cmkos.cz  
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