Název povolání – funkce:

CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ředitelství státního podniku
hledá nového zaměstnance na pozici

specialista pro lesní výrobu, ředitelství s. p.
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:

zadávání, kontrola a přebírání zakázek na obnovu lesních hospodářských plánů (LHP),
 příprava technických podkladů pro veřejné zakázky na obnovu LHP,
 zajišťování technických podkladů pro vlastní realizaci obnovy LHP,
 organizace a vedení základních šetření k obnovám LHP, účast na závěrečných
šetřeních a kontrolách orgánů státní správy,
 metodické vedení tvorby lesních hospodářských plánů (LHP),
 zajištění kategorizace lesů, jednání s orgány státní správy v oblasti lesního hospod.
 analýza dat a tvorba podkladů z informačního systému VLS pro rozhodovací procesy,
 uživatelsky spolupracovat na přípravě, zavádění a provozování SW aplikací ve své
působnosti, metodické vedení práce s SW pro LHP a LHE,
 kontrolní činnost v oblasti hospodářské úpravy lesa a lesní výroby,


Požadujeme:
 VŠ vzdělání - titul Inženýr, obor lesní inženýrství výhodou
 2 roky praxe v hospodářské úpravě lesa výhodou
 velmi dobrou znalost práce na PC (programy MS Office)
 znalost práce s aplikačními SW VLS výhodou
 řidičský průkaz sk. B,
 občanskou a trestní bezúhonnost,
Očekávané schopnosti a dovednosti:
 flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost,
 aktivní přístup ke svěřeným úkolům a ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti,
 dobré pracovní podmínky a profesionální přístup,
 odpovídající mzdové ohodnocení,
 zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu:
Místo zaměstnání:

15. 9. 2020, nebo podle dohody
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., ředitelství s. p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6

Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a
uchování v databázi pro účely této nabídky práce 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 nabídku práce na výše uvedenou pozici kdykoliv
zrušit bez udání důvodu.
Odpovědi na nabídku práce obsahující strukturovaný životopis a průvodní dopis zašlete
nejpozději do 28. 8. 2020 na níže uvedenou adresu nebo e-mail.
Další informace poskytne na adrese:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Jméno:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Ing. Pavel Češka, Ph.D.

737 226 501

---

pavel.ceska@vls.cz

