
 

Národní  hřebčín Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem 1

Ošetřovatel koní  - pracoviště Selmice, Kladruby nad L

Požadujeme: střední  vzdělání, ideálně zemědělského směru, fyzickou zdatnost,       

                         práci na směny

Nabízíme: práci v prestižním zařízení

                  pracovní doba nerovnoměrně rozvržená 

                  odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v pla

                  ve spojení s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění 

                  6. platová třída, příplatek za práci v sobotu a v neděli, 

                  příplatek za dělenou směnu, 

                  po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku 

                  jazykové vzdělávání 

                 stravenky v hodnotě 105 Kč (z toho příspěvek zaměstnavatele 75,

                 Unišek FKSP v hodnotě 3000

                 5 týdnů dovolené 

                 příspěvek na penzijní připojištění 

                 zvyšování kvalifikace na náklady organizace 

                 možnost ubytování

                

Kontakt: Ing. Jitka Raichová

Národní  hřebčín Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem 1

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

pracoviště Selmice, Kladruby nad Labem 

střední  vzdělání, ideálně zemědělského směru, fyzickou zdatnost,       

práci na směny 

prestižním zařízení, státní příspěvkové organizaci,

pracovní doba nerovnoměrně rozvržená – 40 hodin týdně

odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v pla

ve spojení s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění 

6. platová třída, příplatek za práci v sobotu a v neděli, 

ělenou směnu,  

po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku 

jazykové vzdělávání  

stravenky v hodnotě 105 Kč (z toho příspěvek zaměstnavatele 75,

Unišek FKSP v hodnotě 3000,- Kč ročně  

5 týdnů dovolené  

příspěvek na penzijní připojištění  

zvyšování kvalifikace na náklady organizace  

možnost ubytování   

Ing. Jitka Raichová, zootechnik, telefon 770 161 150                               

Národní  hřebčín Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem 1 

střední  vzdělání, ideálně zemědělského směru, fyzickou zdatnost,        

, státní příspěvkové organizaci, 

40 hodin týdně,  

odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,                                                     

ve spojení s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění   

6. platová třída, příplatek za práci v sobotu a v neděli,  

po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku  

stravenky v hodnotě 105 Kč (z toho příspěvek zaměstnavatele 75,- Kč)  

                               


