
 
 
 
 
 
 
   

Společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7- Holešovice, 170 00, vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 
Bezpečnostní technik 

  
Pracoviště:  Sklad ČEPRO, a.s., 507 77, Cerekvice n/B. (pro sklady Cerekvice a Nové Město u Kolína) 

Sklad ČEPRO, a.s., 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3 / 387 43, Bělčice, č.p. 297 (pro sklady 
Mstětice a Bělčice) 

Sklad ČEPRO, a.s., 664 47, Střelice, Brněnská 729/25 / 691 72, Klobouky u Brna č.p. 860 
(pro sklady Střelice a Klobouky) 

 

Náplň práce: 

• provádí kontrolu dodržování právních a vnitřních předpisů a dodržování konkrétních opatření v oblasti 

BOZP, PO, PZH a vede předepsanou dokumentaci 

• podílí se na organizaci a provádí školení o právních a ostatních předpisech pro zajištění BOZP, PO, 

PZH včetně ověřování znalostí a vedení předepsané dokumentace 

• provádí kontrolu připravenosti a akceschopnosti požárních jednotek skladu 

• podílí se na vyhodnocení skoronehod a mimořádných událostí vč. návrhu na opatření. 

• kontroluje plnění opatření ze skoronehod a mimořádných událostí 

• kontroluje a podílí se na plnění opatření dle právních a vnitřních předpisů v oblasti BOZP, PO, PZH 

• vede evidenci o pracovních úrazech a nemocech z povolání, plní ohlašovací povinnost a provádí 

prošetření příčin pracovních úrazů na skladech 

• podílí se na zajištění BOZP při akcích investic a údržby 

• zabezpečuje komunikaci s poskytovatelem pracovně lékařských služeb 

• zabezpečuje činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP a v oblasti PO 

• zpracovává podklady pro statistická hlášení v oblasti BOZP a PO 

• provádí kontrolu přidělování OOPP na skladu 

Požadujeme: 

• VŠ/SŠ vzdělání technického směru 

• vítáme i absolventy VŠ oboru bezpečnost práce nebo požární ochrana  

• podmínkou je platné osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a osvědčení buď technika 

požární ochrany nebo odborně způsobilé osoby v požární ochraně 

• řidičský průkaz sk. "B" s praxí v řízení motorových vozidel 

• orientace v předpisech bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany 



 
 
 
 
 
 

• výhodou je praxe v oboru, není však podmínkou 

Nabízíme: 

• stabilní zázemí významné české společnosti 

• zajímavou práci na plný úvazek 

• motivační finanční ohodnocení 

• zaměstnanecké výhody – 5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky v hodnotě 120 Kč, příspěvek na 

penzijní připojištění, zvýhodněné ceny paliva 

• pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost změny pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

Informace o nástupu: 
Nástup možný dle dohody. 

Životopisy zasílejte prostřednictvím odpovědního tlačítka na portálech jobs.cz nebo práce.cz. 
 
 
 
Kontakt:  
Zaměstnavatel: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7- Holešovice, 170 00 

Kontaktní osoba: Pavla Olejníková, pavla.olejnikova@ceproas.cz 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Společnost ČEPRO a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 601 93 531, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2341 (dále jen 
„my“ nebo „ČEPRO“) v souvislosti s výběrem vhodného kandidáta na danou pracovní pozici zpracovává 
osobní údaje všech kandidátů, včetně Vás. Společnost ČEPRO přitom vystupuje jako správce osobních 
údajů, jelikož určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. 
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém jste nám tyto osobní údaje poskytl(a). Jedná 
se zejména o údaje ve Vašem životopisu, motivačním dopisu či informace poskytnuté při komunikaci 
s námi, včetně osobního pohovoru. Tyto údaje zpracováváme pouze pro účely tohoto výběrového řízení a 
pouze po dobu do skončení výběrového řízení, pokud nám neudělíte svůj souhlas k dalšímu zpracování. 
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je posouzení Vaší osoby jako uchazeče o 
nabízenou pracovní pozici před uzavřením pracovněprávní smlouvy.  
 
Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro možnost účastnit se výběrového řízení. 
 
Dále bychom Vás chtěli upozornit, že při vedení výběrového řízení získáváme nebo můžeme získávat 
Vaše osobní údaje dále z veřejně dostupných zdrojů (sociální sítě) nebo od subjektů, se kterými 
spolupracujeme na základě smlouvy (personální agentury, poskytovatelé inzerce). Vaše osobní údaje, 
získané a zpracovávané v souvislosti s vedením výběrového řízení, nepředáváme žádným třetím stranám. 
 
Práva v oblasti zpracování osobních údajů: 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti ČEPRO můžete uplatňovat 
následující práva: 

a) právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které 
zpracováváme; 



 
 
 
 
 
 
b) právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme 

nesprávné nebo nepřesné osobní údaje; 
c) právo na výmaz Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy 

stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje; 
d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; 
e) právo odvolat Váš udělený souhlas; 
f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  
 
V případě dotazů či žádostí o uplatnění některého z Vašich práv nás můžete kontaktovat shora uvedenou 
kontaktní osobu. 
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