
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: OBCHODNÍ REFERENT                   č.j. 55070/2019-900000-402 

PM 70161  

(pracovní poměr na dobu určitou 1 rok) 

Platové 

zařazení: 
7. platová třída  

(Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2) 

15.480,- Kč až 23.280,- Kč; dle praxe 

Útvar a 
místo výkonu 

práce: 

Generální ředitelství cel 

odbor 13 GŘC – Hospodářské správy 

oddělení 134.7 GŘC – Hospodářské správy Praha 

pracoviště ŠSCS Nové Butovice, Radlická 355/13, Praha 5 

Pracovní 

náplň 

✓ Zajišťuje nákup vymezeného sortimentu zboží 

✓ Vede předepsané evidence, vyřizuje reklamace, vystavuje 

objednávky a potvrzuje faktury 

✓ Zajišťuje korespondenci ŠS 

✓ Zajišťuje provádění revizních prací v zařízení ŠS 

✓ Podílí se na zajištění provozu ubytovny a školícího střediska 

✓ Účastní se na inventarizaci, zpracovává návrhy na vyřazení 

nepotřebného majetku  

Požadavky ✓ Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 

✓ Dobré komunikační a organizační schopnosti 

✓ Samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost a přesnost 

✓ Uživatelská znalost MS Office 

✓ ŘP skupiny B 

 

Benefity: ✓ po zapracování přiznání osobního příplatku 

✓ výkonnostní / cílové odměny 

✓ pružná pracovní doba (vyrovnávací období 1 kalendářní měsíc) 

✓ 5 týdnů dovolené 

✓ 5 dnů placeného volna 

✓ stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 36,-Kč) 

✓ osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.) 

✓ příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního účtu FKSP) 

✓ dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních zařízeních) 

✓ Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu využití 

hradí zaměstnanec paušální cenu 600,-Kč/měsíc), (více info k tomuto 

benefitu https://multisport.cz/ ) 

✓ interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené odborné 

semináře, školení, …) 

✓ ubytování pro mimopražského zájemce ve vlastním ubytovacím 

zařízení v Praze 5 – Nové Butovice (cena cca 1.970,-Kč/měsíc 

včetně všech služeb) včetně možnosti parkování vlastního 

osobního motorového vozidla 

https://multisport.cz/


 

 

Předpokládaný 

nástup: 
        1.12.2019 

Termín pro 

podání žádosti: 
        22.11.2019 

 

      Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz:  

      e-žádost   

 

 

 

https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/Voln%C3%A1-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/Voln%C3%A1-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta.aspx

