Název povolání – funkce:

Číslo funkce / CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Divize Mimoň

99110 / 11203

VEDOUCÍ LESNÍ SPRÁVY BŘEHYNĚ
Požadavky – podmínky:

Náplň práce:
• organizovat a řídit celou lesní správu,
• zajišťovat hospodaření podle LHP a vedení LHE,
• zajišťovat úkoly vyplývající z funkce OLH,
• organizovat a odpovídat za splnění úkolů ve sběru osiva, obnovy lesa, ochrany lesa a kultur,
těžbě a přibližování dřeva, odvozu a dodávek ze správy, myslivosti, rybářství a za řádné
vedení dokladů a evidence, ochrany LPF, životního prostředí, krajiny, vod a ovzduší, péči a
údržbu komunikací, čistotu a stabilizaci hranic LS,
• zajišťování kontroly dodržování pracovní a technologické kázně, BOZP a PO,
• další dle detailní a oficiální pracovní náplně.
Požadujeme:
• VŠ lesnické vzdělání,
• praxe ve vedoucí funkci v lesnictví výhodou,
• řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
• lovecký lístek a zbrojní průkaz (aktivní výkon práva myslivosti),
• zodpovědnost, komunikativnost, samostatnost v jednání a rozhodování,
• dobrou znalost práce na PC (MS Office, Internet),
• občanskou a trestní bezúhonnost (trestní rejstřík, lustrační osvědčení),
• znalost německého nebo anglického jazyka na komunikativní úrovni výhodou.
Nabízíme:
• zázemí velkého státního podniku,
• pružnou pracovní dobu 37,5 hod. týdně,
• smluvní mzdu a roční odměny,
• zaměstnanecké benefity (automobil k soukromým účelům, 5 týdnů dovolené, telefon,
notebook, příspěvek na stravu, příspěvek na rekreaci …).
Termín nástupu: 1. 2. 2019 nebo dle dohody.
Místo zaměstnání: Lesní správa Břehyně.
Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování
a uchování v databázi pro účely této a případně dalších nabídkek 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.
Písemné nabídky s profesním životopisem a průvodním dopisem zasílejte do 15. 1. 2019 na níže uvedenou
adresu nebo e-mail.

Další informace poskytne na adrese:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Jméno:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Ing. Jaroslav Bláha

605206818

---

jaroslav.blaha@vls.cz

