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 Stráž pod Ralskem 

18. ledna 2023 

 

 

 

 

 

Název pracovního místa: referent IV – sekretářka 

 

Místo výkonu práce:  ředitelství státního podniku DIAMO 

 Máchova 201, Stráž pod Ralskem 

 

Stupeň mzdového tarifu: 8. 

 
Požadované vzdělání:  středoškolské s maturitou 
 

Další požadavky: 

• odborná praxe v oblasti administrativních prací sekretariátu výhodou,  

• uživatelská znalost PC (MS OFFICE, SAP výhodou, aj.), 

• znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou,  

• empatie, komunikativnost, schopnost řešit různé situace,  

• zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, schopnost pracovat 
v týmu. 
 

Pracovní náplň: 

• zajištění a zodpovědnost za korespondenci úseku pro strategii a rozvoj, 

• kompletace materiálů a písemností vydané úsekem, 

• zajišťění archivace, 

• vedení evidence objednávek, 

• zpracování měsíčních výkazů o odpracované době zaměstnanců, 

• organizační zajištění porad, náštěv a jednání, 

• zajištění zásobování kancelářskými potřebami, 

• příprava zápisů z jednání, 

• sledování úkolů náměstka pro strategii a rozvoj. 
 
Nabízíme: 

• zázemí stabilní české společnosti,  

• zajímavé zaměstnání v oboru, 

• pružnou/pevnou pracovní dobu, 

• dostatečný adaptační proces, 

• nadstandardní zaměstnanecké benefity: 
- 6 týdnů dovolené, 
- měsíční prémie, 
- mimořádnou roční odměnu, 
- příspěvek na stravování, 
- příspěvek na rekreaci, 

- odměny při pracovních a životních výročích, 
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- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění. 

• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Nástup: ihned, případně dle dohody 

 

Termín pro podání nabídky: do 9. února 2023 

 

V případě zájmu o pracovní nabídku zašlete životopis spolu s průvodním dopisem na níže 

uvedenou adresu. 

 

Kontakt pro zájemce:            DIAMO, státní podnik 

ředitelství s. p 

Máchova 201 

471 27  Stráž pod Ralskem 

Mgr. Lucie Šaffková 

referent IV – vzdělávání 

📞+420 487 892 089 

e-mail: omprsp@diamo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou 

smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude 

uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině. 


