
 MZDR 22794/2022-1/PER 

Volné pracovní místo na Ministerstvu zdravotnictví 

asistent/asistentka státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví (ID 2035) 

Chcete být součástí týmu sekce státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví a hledáte 
pestrou a zajímavou práci s denním využitím vašich organizačních schopností? 

 
Chcete pomáhat reprezentovat Ministerstvo zdravotnictví a řešit všední i méně všední úkoly? 

 
Myslíte si, že tato práce je přesně pro vás a že splňujete všechny naše požadavky? 

 
Tak jste tu správně! 

 
Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do  

15. srpna 2022. 

Co Vás bude na této pozici čekat? 

• budete pravou rukou státního tajemníka a klíčovým kontaktem pro kolegy v dané sekci, 

• čeká Vás každodenní výzva v podobě správy kalendáře, organizace schůzek, 

• vyřizování běžné korespondence, samostatné vedení agendy pošty, 

• práce v elektronickém systému spisové služby GINIS, vedení podpisového procesu, 

• zajištění zápisů z porad, jejich distribuci  
a dohled nad dodržováním termínů a plněním dohodnutých úkolů. 

 

 Dále požadujeme: 
 

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo ukončené vyšší odborné 
vzdělání, 

• praxi na obdobné pozici, 

• výbornou znalost českého jazyka a gramatiky (dle ČSN výhodou), 

• dobrou znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, 

• dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office), 

• samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, 

• organizační schopnosti a komunikační dovednosti, 

• pečlivost a důslednost, 

• časovou flexibilitu, 

• ochotu učit se novým věcem. 
 
Co Vám můžeme nabídnout? 
 

• pracovní poměr na dobu určitou po dobu čerpání rodičovské dovolené, 

• plný pracovní úvazek (40 hodin týdně), 

• platové zařazení v 10. platové třídě (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), 

• osobní ohodnocení a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům, 

• pružnou pracovní dobu, možnost home office, 

• širokou nabídku benefitů (cafeterie), průběžné vzdělávání, 

• 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, 

• příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta), 

• práci v atraktivní lokalitě v centru Prahy. 
 

 



 
Kdy Vás budeme na této pozici očekávat: ideálně 1. září 2022 nebo dle dohody 
 
 
Kde budete pracovat: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
 
 
Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a životopisu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, e-mail: vera.votypkova@mzcr.cz 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 2. srpna 2022    Svěšeno dne: 16. srpna 2022 
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