Název povolání – funkce: Projektový manažer

CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
vyhlašují nabídku práce

21411

Projektový manažer
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:






Koordinace realizovaných projektů podniku v souladu s pravidly jednotlivých programů
Zpracovávání projektových žádostí, příprava a koordinace přípravné fáze projektových
žádostí, spolupráce s odd. v rámci podniku a na divizích, administrace projektů
Spolupráce na organizačním zajištění a tvorbě týmů zajišťujících přípravu a realizaci projektů
Identifikace možných dotačních příležitostí pro podnik
Vytváření systémové a uživatelské dokumentace

Požadujeme:





VŠ vzdělání v oboru lesnictví, případně v oboru životního prostředí nebo ekonomického směru
Praxe a zkušenosti v oblasti lesnictví a dotační politiky výhodou
Znalost práce s programy MS Office
Flexibilitu

Očekávané schopnosti a dovednosti:





Aktuální znalosti současné nabídky programů spolufinancovaných Evropskou unií, zejména
PRV, OPŽP, OP Rybářství, dále národních programů
Znalosti v oblasti projektového řízení
Schopnost týmové spolupráce, samostatnost, preciznost, zodpovědnost
Aktivní přístup ke svěřeným úkolům a ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:







Zázemí stabilního českého podniku
Odpovídající mzdové ohodnocení
Dobré pracovní podmínky a profesionální přístup
Příjemný kolektiv a prostředí,
Zaměstnanecké benefity včetně pružné pracovní doby, 5 týdnů dovolené, stravenek, stravování
v místě výkonu práce, příspěvku na dovolenou, příspěvku na životní pojištění a penzijní
připojištění

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
a uchování v databázi pro účely tohoto a případně dalších nabídkách práce na volná místa ve VLS ČR, s.p,
a to do odvolání Vašeho souhlasu. Současně tím potvrzujete, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou
pravdivé a přesné.

Přihlášky do výběrového řízení obsahující strukturovaný životopis a průvodní dopis zašlete
nejpozději do 26. 3. 2019 na níže uvedenou adresu nebo e-mail.
Další informace poskytne na adrese:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Ředitelství Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Jméno:
Tel.:
Fax:
E-mail:
michaela.vesela@vls.cz
Ing. Michaela Veselá
703 458 643
---

