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Rozšiřujeme tým!
Hledáme pověřence pro ochranu osobních údajů
Kdo jsme a čím se zabýváme?
Jsme SMS-služby s.r.o. Jako společnost zřízená Sdružením místních samospráv České republiky,
které má více než 2 100 členských obcí, pro část těchto obcí a jejich mateřské a základní školy
zajišťujeme služby pověřence pro ochranu osobních údajů, činnost specializované školské
právní poradny, administraci veřejných zakázek a dotací, strategické plánování a některé další
služby. Nyní hledáme novou kolegyni nebo kolegu na pozici pověřence pro ochranu
osobních údajů pro Zlínský kraj!
Pozice a oblast působnosti
●
●
●

pověřenec pro ochranu osobních údajů
poloviční úvazek s možností rozšíření na 1,0
oblast působnosti - Zlínský kraj, převážně okres Zlín a okres Vsetín

Charakteristika náplně práce:
●

●

komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 o
ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) pro obce, zvláště pro menší obce (do 3 000 obyvatel)
a pro jimi zřizované příspěvkové organizace, zejména mateřské a základní školy
poskytování dalších metodických informací z činnosti samospráv, např. v oblasti práva na
informace či střetu zájmů

Požadujeme:
●
●
●
●
●
●
●
●

vzdělání: středoškolské s maturitou, vysokoškolské vzdělání v oboru veřejná ekonomie,
veřejná správa, regionální rozvoj, právo, politologie, veřejná politika nebo IT výhodou
obecný zájem o komunální a školskou problematiku
samostatnost, časovou flexibilitu, týmovost, komunikativnost, spolehlivost
ochotu podrobit se ve zkušební době intenzivnímu školení
schopnost vytvářet souvislé texty určené k publikaci
řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič, vlastní automobil
znalost základů práce s MS Office (především MS Excel a MS Word)
pravidelnou účast na poradách a školeních v Praze

.: 123 456 789
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Vaší výhodou je:
●
●
●
●
●
●

dobrá znalost fungování veřejné správy, především specifik menších obcí
praxe v samosprávě nebo ve školství
znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákona 106/1999 Sb., zákona č. 561/2004 Sb.
pozitivní vztah k problematice menších obcí, venkova a regionů, případně školství
znalost práce s Google Workplace
ochota se dále vzdělávat

Co Vám můžeme nabídnout:
●
●
●
●
●
●
●
●

nástup dle domluvy
dlouhodobou spolupráci
přátelský kolektiv
moderní flexibilní pracovní prostředí
výjimečnou příležitost dalšího odborného rozvoje
zajímavou práci vykonávanou z pohodlí domova (vyjma návštěv obcí, porad a jednání)
pravidelná školení a přístup k odborné literatuře
firemní notebook a tarif

Finanční ohodnocení (orientační - v závislosti na velikosti svěřeného území):
cca 20.000,- Kč - 0,5 HPP (s možností rozšíření na 1,0 HPP)
Uzávěrka podání přihlášek:
29. října 2021
Přihláška musí obsahovat:
1. životopis
2. krátký motivační dopis (1 A4, 1800 znaků včetně mezer); téma: “Proč se právě Vy
chcete stát pravou rukou starosty obce či ředitele školy?”
3. doklady o odborné praxi a dosavadních zkušenostech, případně doporučení
(nepovinné)
Máte otázky? Napište nám na kancelar@sms-sluzby.cz!

.: 123 456 789
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Zaujala Vás nabídka? Pošlete nám svůj životopis, a to nejpozději do 29. října 2021. S vybranými
uchazeči se pak uskuteční pohovor.

kancelar@sms-sluzby.cz
Těšíme se na Vás!

.: 123 456 789

