Název povolání – funkce:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
vyhlašují výběrové řízení na pozici

CZ-ISCO:

24224

Specialista pro veřejné zakázky
Obsah práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajišťování činností spojených se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
a dle vnitřních předpisů zaměstnavatele;
příprava a vypracování zadávacích dokumentací a dalších dokumentů v procesu zadávání veřejných
zakázek, vlastní řízení procesu zadání každé veřejné zakázky, administrace a evidence VZ;
metodická podpora ostatním zaměstnancům v oblasti VZ;
zpracování složitějších dokumentů a úkolů s větším právním přesahem (obchodní podmínky –
návrhy smluv, rozhodnutí o námitkách, správní řízení ve věci veřejných zakázek),
právní rešerše a analýzy rozhodovací praxe ÚOHS a soudů v oblasti veřejných zakázek,
práce s příslušnými SW nástroji zadavatele (SW na podporu nákupu, profil zadavatele, VVZ, atd.);
organizování jednání komisí;
spolupráce s ostatními útvary zaměstnavatele;
komunikace s dodavateli.

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

vysokoškolské vzdělání právnického směru, znalost předpisů o veřejných zakázkách;
praxe s veřejnými zakázkami min. 2 roky a znalost rozhodovací praxe (zákon č. 137/2006 Sb. nebo
134/2016 Sb.);
znalost práce na PC (zejména znalost programů MS Office);
občanskou a trestní bezúhonnost;
schopnost týmové spolupráce i samostatné činnosti, preciznost, zodpovědnost, výborné
komunikační a organizační schopnosti;
aktivní přístup ke svěřeným úkolům a ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

zázemí stabilního státního podniku;
odpovídající mzdové ohodnocení;
skvělé pracovní podmínky a profesionální přístup;
kolektiv 4 zaměstnanců, příjemné pracovní prostředí – malé kanceláře ne open space;
týdenní pracovní doba 37,5 hod, pružná pracovní doba;
zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky/závodní stravování, příspěvek na životní
pojištění, příspěvky z FKSP na rekreaci, kulturu a sport
možnost využívat vlastní rekreační zařízení zaměstnavatele

Termín nástupu:
Místo zaměstnání:

ihned nebo dle dohody

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Ředitelství státního podniku, Praha 6

Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování pro účely tohoto
pracovního místa. Současně potvrzujete, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé.
Přihlášky obsahující profesní životopis a průvodní dopis zašlete nejpozději do 21. 6. 2022 na níže
uvedenou adresu nebo e-mail.

Kontakty:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Ředitelství Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Jméno:
E-mail:
jitka.vekova@vls.cz
Jitka Věková

