
  

ČR – Správa státních hmotných rezerv se sídlem v Praze 5, Šeříková 616/1 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

„MANAŽER - ANALYTIK“  

v Odboru logistiky v Oddělení administrace a podpory  

Hlavní pracovní náplň  

- tvorba koncepce skladování státních hmotných rezerv (SHR), s důrazem na sofistikované 

využívání skladových areálů Správy, technologické podmínky skladování a ochraňování 

SHR, potřeby krizového řízení a efektivní vynakládání finančních prostředků 

- zpracování vnitřních předpisů potřebných pro provoz závodů a skladových areálů 

- implementace obecně závazných právních a prováděcích předpisů 

- vyhodnocování rizik provozu ve skladových areálech Správy a rizik vyplývajících 

z rozsahu činnosti odboru a přijímání opatření k jejich minimalizaci 

- administrativa v oblasti provozování železničních vleček 

- manažérské řízení revizí ve skladech Správy 

- a další činnosti uložené ředitelem Odboru nebo přímým nadřízeným    

Požadujeme  

- vysokoškolské vzdělání  

- odborné zaměření technického směru 

- minimálně 5 let praxe v oboru 

- bezúhonnost 

Ostatní dovednosti  

- práce na PC, WORD, POWER POINT  

- pokročilá znalost práce s Excelem 

- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič 

- přesnost, spolehlivost, týmová práce 

Nabízíme  

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy 

(13. platová třída) 

- jistotu zaměstnání v dobře fungující státní organizaci  

- přátelský kolektiv  

- zaměstnanecké výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna) 

- možnost využití pružné pracovní doby 

- práci na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou  

Pracoviště  

- Praha  



Předpokládaný nástup – ihned nebo dle dohody.  

Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Na žádost zaměstnance je možný i částečný úvazek. Vhodné i pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Kontakt: Ivana Moravcová, tel.: 222 806 284, mobil: 607 093 202   

Písemné nabídky a životopis vč. přehledu o dosavadní praxi zasílejte na e-mailovou adresu: 

personalni@sshr.cz nebo písemně na adresu: Správa státních hmotných rezerv, Oddělení 

personální, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana. 
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