Název povolání – funkce:

Číslo funkce / CZ-ISCO:

Lesní

11310 / 31430

Požadavky – podmínky:

Obsah práce :
• odpovědnost za správu a chod lesnického úseku,
• zabezpečování lesnické činnosti na území lesnického úseku,
• odpovědnost za vedení lesní hospodářské evidence a dalších závazných evidencí a agend,
• předávání pracovišť a přebírání prací vlastním pracovníkům a dodavatelským subjektům,
• zajišťování ostatních prací podle pokynů nadřízeného,
• výkon práva myslivosti na svěřeném úseku.
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání lesnického směru zakončené maturitou,
• občanskou a trestní bezúhonnost,
• řidičské oprávnění skupiny B,
• lovecký lístek a zbrojní průkaz skupiny C,
• uživatelská znalost práce na PC.
Očekávané znalosti a schopnosti:
• odborná znalost problematiky lesní výroby,
• aktivní přístup ke svěřeným úkolům a ochotu učit se novým věcem,
• aktivní výkon práva myslivosti,
• samostatnost a odpovědnost v jednání a rozhodování.
Nabízíme:
• zázemí stabilní české společnosti,
• dobré pracovní podmínky a profesionální přístup,
• pracovní smlouvu na 1 rok, v případě osvědčení možnost smlouvy na dobu neurčitou,
• možnost ubytování, výhledově možnost přidělení služebního bytu,
• zaměstnanecké benefity.
Místo výkonu práce: LS Strašice
Termín nástupu: od 1. 11. 2022 nebo dle dohody dříve
Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování
v databázi pro účely tohoto a případně dalších výběrových řízení na volná místa u státního podniku Vojenské
lesy a statky ČR, s.p., a to do odvolání Vašeho souhlasu. Současně tím potvrzujete, že údaje uvedené v
zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Přihlášky do výběrového řízení obsahující strukturovaný životopis a průvodní dopis zašlete nejpozději
do 30.9. 2022 na níže uvedenou adresu nebo e-mail.
Další informace poskytne na adrese:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice, Slavíkova 106, 262 23 Jince
Jméno:

Tel.:

E-mail:

Ing. Renata Pernegrová

954001921, 737 226 511

renata.pernegrova@vls.cz

