Název povolání – funkce:

CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

33230

vyhlašují nabídku práce na pozici

vedoucí oddělení veřejných zakázek
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:
Řízení kolektivu zaměstnanců pracujících na agendě v oblasti veřejných zakázek. Příprava zadávacích
dokumentací, dohled nad průběhem jednotlivých řízení, organizování a vedení výběrových komisí, příprava a
kontrola smluv, tvorba právních stanovisek a výkladů platných právních předpisů z oblasti zadávání veřejných
zakázek a závazkových vztahů, příprava stanovisek pro vedení podniku. Novelizace vnitřních předpisů týkajících
se veřejných zakázek v návaznosti na aktuální znění zákona a v souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Pracovní náplň může zahrnovat i jiné činnosti v oblasti práva a veřejných zakázek, dle
aktuálních potřeb zadavatele.

Požadujeme:









VŠ vzdělání právnického směru (min. magisterský stupeň)
praxe v oboru alespoň 3 roky
znalost občanského zákoníku včetně velmi dobré znalosti obchodního práva
znalost zákona o veřejných zakázkách včetně praxe
velmi dobrá znalost práce na PC
občanská bezúhonnost
komunikativnost
schopnost řídit pracovní kolektiv, organizovat práci, zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění

Očekávané znalosti a schopnosti:



schopnost týmové spolupráce, samostatnost, zodpovědnost
aktivní přístup ke svěřeným úkolům, flexibilitu

Nabízíme:







zázemí stabilní české společnosti
dobré pracovní podmínky a profesionální přístup
odpovídající mzdové ohodnocení
příjemný kolektiv a prostředí, pracoviště na Praze 6
5 týdnů dovolené
zaměstnanecké benefity, notebook, telefon a služební vozidlo i k soukromým účelům

Termín nástupu: 1. 4. 2020, nebo dle dohody
Místo zaměstnání: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. ředitelství státního podniku, Praha 6
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem na uvedenou adresu nebo mail..
Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v
databázi pro účely tohoto a případně dalších výběrových řízení 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
25. února 2020, do 12 00 hodin na níže uvedenou adresu nebo e-mail.

Další informace poskytne na adrese:
VLS ČR, s. p., ředitelství v Praze, Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mgr. Miroslava Ferancová

220 405 233

---

miroslava.ferancova@vls.cz

