
TERMÍN ODEVZDÁNÍ STRUKTUROVANÝCH 

PROFESNÍCH ŽIVOTOPIS 

   nejpozd ji do 15. 2. 2009 na e-mailovou adresu: 
gibona2009@seznam.cz (p ipište k životopisu 
i !íslo mobilního telefonu; do životopisu uve"te 
p edevším ty skute!nosti, které prokazateln# 
potvrzují, že jste aktivní jedinec, který na sob# 
pracuje a dosahuje nadpr$m#rných výsledk$ 
ve své !innosti)

VELITEL ÚTVARU SPECIÁLNÍCH OPERACÍ
VOJENSKÉ POLICIE

vyhlašuje výb rové !ízení na obsazení systemizovaných 

míst starších inspektor" – osobní ochrana VVIP

TERMÍNY A PR B!H DALŠÍCH KOL

VÝB!ROVÉHO "ÍZENÍ

   1. kolo výb rového !ízení – po posouzení 
zaslaných životopis$ budou vybraní ú!astnící 
výb#rového  ízení kontaktováni telefonicky 
v pr$b#hu m#síce února 2009 (nejpozd#ji 
16. 2. 2009)  a bude s nimi dohodnut termín 
2. kola výb#rového  ízení 

   2. kolo výb rového !ízení – fyzické testy, 
 idi!ské testy a osobní pohovory prob#hnou 
ve dnech 18. 2. a 19. 2. 2009 (na toto období 
doporu!ujeme s p edstihem si zajistit volno)

   3. kolo výb rového !ízení – po posouzení 
výsledk$ 2. kola výb#rového  ízení  budou 
vybraní ú!astníci pozváni k psychologickému 
vyšet ení, které prob#hne v n#kterém ze dn$ 
mezi 23. 2 – 27. 2. 2009.

   4. kolo výb rového !ízení – po posouzení 
výsledk$ budou vybraní ú!astníci výb#rového 
 ízení pozváni k ú!asti v intenzivní testovací 
!ásti, která prob#hne ve dnech 2. 3. – 6. 3. 2009 
(na toto období doporu!ujeme s p edstihem 
si zajistit volno)

POŽADUJEME
   minimáln# 5 let praxe u ozbrojených sil nebo 

ozbrojených sbor$
   vynikající fyzickou zdatnost
   výborný zdravotní stav, psychickou a fyzickou 

odolnost
   st edoškolské vzd#lání s maturitou
   nadpr$m#rné  idi!ské schopnosti a zkušenosti 
   dobrá znalost Prahy a %R
   všeobecný rozhled a kultivovaný projev
   prokazateln# nadpr$m#rné výsledky ve st elb# 

a v úpolových sportech nebo bojových um#ních
   vysokou motivovanost, komunikativnost 

a samostatnost stejn# jako schopnost pracovat 
v týmu 

   ochotu pracovat v režimu pravidelné 
a dlouhodobé odlou!enosti

   aktivitu, konstruktivní p ístup a ochotu nést 
zodpov#dnost za výsledky své !innosti

   osobnost, která hledá spíše profesi než pouze 
zam#stnání

   ob!anskou bezúhonnost s p edpokladem získat 
bezpe!nostní prov#rku na stupe& TAJNÉ

NABÍZÍME
   p íslušnost k elitní jednotce S.O.G.
   získání  profesn# unikátní kvaliÞ kace (nadstandardní 

výcvik a praxe)
   zodpov#dnou a prestižní práci (prost edí VVIP)
   neustálé zdokonalování v relevantních odbornostech 

(s p edpokladem vykonávání vlastní instruktorské 
a lektorské !innosti)

   možnost nasazení v zahrani!í
   možnost kariérních p estávek a návratu na p$vodní 

místo pro !innost v profesn# relevantních oblastech 
mimo resort MO (p edevším bezpe!nostní !innosti 
u mezinárodních organizací)

   dobré platové podmínky plynoucí ze služebního 
pom#ru vojenského policisty (9. platová t ída, 
p íplatky, p ísp#vek na bydlení)


