
CELNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA 

Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy 

 
 

Pozice: PM 9002127 Správní referent (Střítež) 

                                     č.j.: 24872/2019-900000-405.1 

 

(pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za RD nejdéle do 

24.10.2020) 

Platové 

zařazení: 
9. platová třída  

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

Útvar a 
místo výkonu 

práce: 

CÚ pro Kraj Vysočina 

oddělení 01 – Kanceláře 

Střítež č. 5 

Pracovní 

náplň: 
 Zabezpečuje činnost podatelny: přijímání a odesílání 

pošty; 

 Zabezpečuje činnosti spisové služby: evidence pošty 

v aplikaci eSAT; 

 Vykonává činnosti sekretariátu ředitele CÚ a jeho 

zástupce včetně přípravy, organizace a 

administrativního zajištění jejich pracovního 

programu; 

 Zajišťuje ochranu utajovaných informací – vykonává 

činnost a plní vymezené úkoly v oblasti ochrany 

utajovaných informací; 

 Vykonává činnost spojené se správou zajištěného 

zboží a majetku státu; 

 Zajišťuje a provádí archivaci a skartaci písemností.  

Požadavky: - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou; 

- znalost práce na PC; 

- pečlivost, samostatnost; 

- časová flexibilita; 

- výhodou: řidičský průkaz 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 1.600,-Kč/měsíc včetně všech služeb) včetně možnosti 
parkování vlastního osobního motorového vozidla 

Předpokládaný 
nástup: 

          1.7.2019 popř. dle dohody 

Termín podání 

žádosti: 
Elektronicky zašlete vyplněnou žádost pod výše uvedeným 

č.j. prostřednictvím e-formuláře (odkaz zde) v termínu do 

24. 5. 2019. 

 

 

 

https://multisport.cz/
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=99

