Volné pracovní místo na Ministerstvu zdravotnictví
Ředitel/ředitelka odboru komunikace s veřejností
Stručná charakteristika vykonávaných činností:
•

vedení zaměstnanců odboru komunikace s veřejností,

•

přímá podřízenost ministrovi zdravotnictví,

•

tvorba a realizace komunikační strategie „Covid -19“,

•

vytváření podmínek pro plnění úkolů v oblasti mediální politiky a mediálních strategií,

•

zpracování a naplňování strategie vnější i vnitřní komunikace MZ,

•

schopnost vytvářet a řídit PR strategie,

•

usměrňování styku s veřejností.

Požadujeme:
•

ukončené vysokoškolské vzdělání,

•

samostatnost a spolehlivost, schopnost pracovat pod časovým tlakem,

•

vysoké pracovní nasazení a flexibilní časové možnosti,

•

znalost mediálního prostředí,

•

znalost a schopnost práce se sociálními sítěmi,

•

způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení „Důvěrné“
v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů1, o prověrku musí být požádáno nejpozději v den
nástupu,

•

dobré organizační a řídící schopnosti a komunikační dovednosti,

•

schopnost vést odbor formou "krizového řízení",

•

pečlivost a důslednost,

•

výbornou znalost české gramatiky a stylistiky,

•

výborný psaný a mluvený projev,

•

zkušenost s psaním textů (např. pro tisk/online, studentský časopis, blog, sociální sítě apod.),

•

zájem o aktuální politické a celospolečenské dění,

•

znalost anglického jazyka výhodou.

Nabízíme:
•

možnost podílet se na tvorbě komunikace zásadních témat Ministerstva zdravotnictví ČR,

•

pracovní poměr na dobu neurčitou,

Požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi se stanoví služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví
č. 58/2020 ze dne 30. prosince 2020, kterým se mění služební předpis č. 45/2020 ze dne 25. listopadu 2020.
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•

plný pracovní úvazek,

•

platové zařazení ve 13. platové třídě (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů),

•

osobní ohodnocení a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,

•

5 týdnů dovolené,

•

5 dnů indispozičního volna,

•

příspěvek na stravování, možnost stravování v budově ministerstva,

•

flexibilní pracovní dobu,

•

práci v atraktivní lokalitě v centru Prahy.

Místo výkonu práce: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Termín nástupu: dle dohody
Nabídky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a návrhem koncepce mediální
strategie ministerstva v souvislosti s nemocí covid-19 (v rozsahu max. 3 normostran A4) zasílejte
nejpozději do 15. ledna 2021.
Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a životopisu: ČR – Ministerstvo zdravotnictví. Odbor
personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, e-mail: ivana.nemcova@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně
nevybrat žádného uchazeče.

