
Bezpečnostní referent - Národní památkový ústav, Generální ředitelství 

• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 
• platná odborná způsobilost v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. a v požární ochraně 

dle zákona č. 133/1985 Sb. 
• komunikační a organizační dovednosti 
• znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook) 
• zodpovědnost, proaktivní a samostatné jednání, pečlivost a vysoké pracovní nasazení 
• řidičský průkaz skupiny B a ochotu cestovat po památkových objektech NPÚ 
• trestní a morální bezúhonnost (při nástupu se dokládá výpisem z rejstříku trestů) 
• ochota učit se novým věcem 

Stručný popis pracovní náplně: 

• zajišťování koordinační, metodické a kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO v rámci celého 
NPÚ 

• zajišťování školení BOZP a PO pro zaměstnance generálního ředitelství 
• zajišťování a vedení dokumentace BOZP, PO včetně fyzické kontroly pracovišť generálního 

ředitelství 
• tvorba vnitřních předpisů z oblasti BOZP a PO  
• zajišťuje další činnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti BOZP a PO (např. přidělování 

OOPP, spolupráce s poskytovatelem PLS, spolupráce s odborovými organizacemi NPÚ)  
• spolupráce s HZS, příspěvkovými organizacemi rezortu kultury 
• podíl na organizaci seminářů, konferencí, cvičení IZS 
• další činnosti vyplývající z činnosti oddělení bezpečnostního ředitele 

Nabízíme: 

• práci na plný úvazek, smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností jejího prodloužení na 
neurčito 

• stabilitu státní příspěvkové organizace 
• finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platová 

třída 10 + osobní ohodnocení 
• 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na stravování 
• bezplatné vstupy na památkové objekty NPÚ i pro rodinné příslušníky (po uplynutí zkušební 

doby) 

Předpokládaný nástup k 1. 9. 2021 nebo k 16. 8. 2021 

Uchazeči doručí motivační dopis s přiloženým strukturovaným životopisem s podrobným přehledem 
praxe na e-mailovou adresu: polatova.eva@npu.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit 
kdykoliv v jeho průběhu. 

Kontakt:  Eva Polatová 
bezpečnostní ředitelka 
Národní památkový ústav 
generální ředitelství 
Valdštejnské nám. 3/162 
118 01 Praha 1 - Malá Strana 

mailto:polatova.eva@npu.cz

	Stručný popis pracovní náplně:
	Nabízíme:

