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Antidopingový výbor (ADV) ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
pracovník/pracovnice Programového úseku ADV
Náplň práce:
- vedení databáze informací o dopingových kontrolách a hlášeních pobytu, zpracování
výkazů a statistiky
- odborné posuzování jednotlivých dopingových případů
- odběry vzorků při dopingové kontrole a dohled na práci ostatních komisařů
- management výsledků dopingových kontrol
- organizační zajištění odběrových akcí, výběr dopingových komisařů, jejich pověření a
vybavení odběrovým materiálem
- zajištění kontaktu s pořadateli soutěží a mezinárodními antidopingovými organizacemi
- zajištění dopravy vzorků z dopingové kontroly a kontakt s laboratoří dopingové
kontroly
- další plnění úkolů dle pokynů ředitele
Požadujeme:
- minimálně středoškolské vzdělání
- uživatelskou znalost MS Office
- znalost anglického jazyka na dobré úrovni
- pracovní nasazení, loajalitu, flexibilitu
- znalost sportovního prostředí
- řidičský průkaz skupiny B
- orientaci v dopingové problematice
- plnou svéprávnost
- výpis z rejstříku trestů nejpozději při konání pohovoru
- potřebnou zdravotní způsobilost
Splnění požadavku vzdělání, státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je
uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž
listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu
svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru
písemným čestným prohlášením. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii
příslušného dokladu, v tomto případě je nutné předložit jeho originál nebo úředně
ověřenou kopii nejpozději před konáním pohovoru. Pohovory se budou konat 5. března
2018. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené
předpoklady a požadavky.

Nabízíme:
- zaměstnanecké výhody (např. příspěvky na rekreaci, vzdělávání, kulturu a sport)
- platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Nástup:
- po skončení výběrového řízení, předpoklad 1.4.2018
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (vč. uvedení tel. čísla a e-mailové adresy)
zašlete e-mailem pod značkou PA/1 nejpozději do 28.02.2018 na adresu:
vrabec@antidoping.cz.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti na pozici, o kterou se uchází, znamenaly
střet zájmů.
Odesláním životopisu souhlasí uchazeč se zpracováním a uchováním osobních údajů.
Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být ADV zpracovány výlučně pro
účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je dán na dobu max. 1 roku a lze ho
kdykoli písemně odvolat.
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