Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
Tel.: 476 208 610, Www: www.vuhu.cz

Ekoporadce Ekologického centra Most pro Krušnohoří – 2 volná místa
Hledáme nové kolegy na pozici pracovníka Ekologického centra Most pro Krušnohoří Výzkumného
ústavu pro hnědé uhlí a. s. v Mostě. Nabízíme plný pracovní úvazek na dobu určitou (1 rok) s další
možností prodloužení na dobu neurčitou. Nástup možný ihned.
Hlavní pracovní náplň:


monitorování imisní situace na měřicích stanicích a uplatňování příslušných opatření při
překročení přípustných limitů



poskytování informací o životním prostředí veřejnosti prostřednictvím telefonu, e-mailu,
webových stránek, osobních konzultací



vyhledávání a zpracovávání dat o životním prostředí



poskytování informací o nestandardních událostech v průmyslových podnicích



zpracování tiskových zpráv



zpracování a lektorování výukových programů pro ZŠ, SŠ, veřejnost



vedení projektů v oblasti životního prostředí



aktualizace internetových stránek ECMaK



výkon dalších pracovních činností dle aktuálních potřeb společnosti podle pokynů přímo
nadřízené funkce



zajišťování všech shora specifikovaných procesů a činností při dodržování zásad
stanovených v platných dokumentech SMJ společnosti, vydaných podle ČSN EN ISO
9001:2016

Pro tuto pozici hledáme uchazeče, který splňuje následující podmínky:






středoškolské vzdělání přírodovědného či technického směru
orientace v legislativě související se životním prostředím (ovzduší, voda, odpady, ochrana
přírody…)
znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
zkušenosti z pedagogické činnosti či absolvování pedagogického minima výhodou
pokročilá znalost MS Office – Word, Excel, Powerpoint, Internet, Outlook







základní znalost správy webových stránek
schopnost operativně se adaptovat na práci s novým softwarem
řidičský průkaz skupiny B
ochota pracovat ve směnném provozu v pracovní dny (ranní směna: 6.15 - 14.15; odpolední
směna: 10.00 – 18.00)
předchozí praxe v oboru výhodou

Nabízíme:








Stabilní a dlouhodobé zaměstnání v české společnosti
Příspěvky na obědy
Týden dovolené navíc
Výhodné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
13. plat, prémie
Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění
Poukázky Unišek+

Ideálním kandidátem je komunikativní osoba se schopností samostatného řešení problémů a práce
v týmu. Od zaměstnance vyžadujeme spolehlivost, odpovědnost, důslednost a loajalitu.

Životopis s motivačním dopisem zasílejte poštou na adresu:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,
Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most
nebo na elektronickou adresu cerna@vuhu.cz a to nejpozději do 31. 5. 2018.

