Název povolání – funkce:

CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Nabízejí volnou pracovní pozici

11202

ředitel/ka divize Zemědělské výroby
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:
• zodpovědnost za kompletní řízení divize Zemědělské výroby,
Požadujeme:
• VŠ vzdělání v magisterském stupni, zemědělské zaměření výhodou
• znalost ekonomiky a řízení,
• prokazatelnou praxi v zemědělství min. 8 let, z toho min. 3 roky ve vedoucí pozici,
• praxe v živočišné výrobě – chov skotu, výhodou
• velmi dobrou znalost MS Office,
• občanskou a trestní bezúhonnost (lustrační osvědčení a výpis z rejstříku trestů),
• řidičské oprávnění sk. B.
Očekávané schopnosti a dovednosti:
• zkušenosti s řízením kolektivu,
• odbornost, samostatnost, odpovědnost,
• aktivní přístup ke svěřeným úkolům.
Nabízíme:
• zázemí státního podniku,
• dobré pracovní podmínky a profesionální přístup,
• odpovídající mzdové ohodnocení,
• pružnou pracovní dobu,
• zaměstnanecké benefity (automobil k soukromým účelům, 5 týdnů dovolené, stravenky,
telefon, notebook, příspěvek na rekreaci, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění).
Termín nástupu: od 1. 3. 2019
Pracoviště: Vojenské lesy a statky ČR, s. p., ředitelství Praha, nebo ředitelství divize Horní Planá,
nebo ředitelství divize Lipník nad Bečvou, nebo sídlo zemědělské správy Heroltovice.
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis s průvodním motivačním dopisem a stručným návrhem
koncepce řízení na uvedenou adresu nebo mail.
Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v
databázi pro účely této nabídky na volné místo ve VLS ČR, s. p., a to do odvolání Vašeho souhlasu. Současně
tím potvrzujete, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Odpovědi na naši nabídku práce obsahující stručný návrh koncepce řízení, strukturovaný
životopis a průvodní dopis zašlete nejpozději do 31. 01. 2018 na níže uvedenou adresu nebo email.
Další informace poskytne na adrese:
VLS ČR, s. p., ředitelství v Praze, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Jméno:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Mgr. Miroslava Ferancová

220 405 233

---

miroslava.ferancova@vls.cz

