
ČESKÁ REPUBLIKA  
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 
přijme: 

 
Referent majetkové správy  

Charakteristika pozice: 

 platové zařazení: 10. platová třída 

 osobní ohodnocení  

 pružná pracovní doba 

 nástup: ihned 

 vhodné pro absolventy 
 

oblast energetiky 
 organizuje  a zabezpečuje oblast energetiky u HZS KHK 
 kontroluje zabezpečení revizí energetických zařízení a technický stav zařízení z hlediska hospodárné spotřeby, 
 kontroluje správnost vyúčtování el. energie, vody, plynu a schvaluje správnost faktur za energie, sleduje stav čerpání 

a navrhuje  rozpočtová. opatření za RP v této oblasti 
 zajišťuje zpracování podkladů energetických. auditů, zajišťuje zpracování investičních záměrů v oblasti 

vodohospodářských a energetických zařízení (energetické audity)  
 zajišťuje přefakturaci plateb za energie na další subjekty 
 nabízené výhody: 5 týdnů dovolené, indispoziční volno 5 dnů, pružná pracovní doba, FKSP, osobní ohodnocení, 

stravování 
 

Místo výkonu práce:  

 Hradec Králové 

Požadavky na uchazeče: 

 min. vzdělání střední odborné s maturitou ve studijním programu ekonomického nebo technického směru, výhodou 
vysokoškolské vzdělání 

 výhodou zkušenosti v oblasti energetiky, vodohospodářství nebo stavebnictví 

 uživatelská znalost práce na PC (MS Office) 

 pečlivost, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení 

 ochota k odbornému vzdělávání 

 schopnost týmové spolupráce 

 řidičské oprávnění minimálně B 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno a příjmení uchazeče 

 datum a místo narození 

 státní příslušnost a místo trvalého pobytu 

 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu 

 datum a podpis zájemce 

 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)    

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o vzdělání a o dosavadních zaměstnáních 

Přihlášky posílejte v písemné podobě na adresu: 

HZS Královéhradeckého kraje 
oddělení personální 

nábřeží U Přívozu 122/4 
500 03 Hradec Králové 3 

Případné další informace podá: 

 plk. Mgr. Bohuslav Šlégr – vedoucí OPSM – tel. 950 530 760 

plk. Ing. David  Pouč, v.r. 
ředitel 

HZS Královéhradeckého kraje 


