
 

Lesy České republiky, s.p. vypisuje výběrová řízení na pracovní 
funkci: 

 

 VEDOUCÍ KALAMITNÍHO STŘEDISKA  
 
Lesy České republiky, s.p. se s cílem zvýšení potenciálu pro zpracování dříví v tzv. kalamitních oblastech 
rozhodly pro zřízení kalamitního střediska. Jedná se o organizační jednotku, která bude schopna 
v požadovaných lokalitách účinně zpracovávat dřevní hmotu do podoby tržních sortimentů surového dříví, 
jež budou předmětem dalšího prodeje zpracovatelům dřevní hmoty. 
 
Místo výkonu práce: severní Morava 

Předpokládaný termín obsazení funkce:  po dohodě, optimálně od 1.1.2017  
 

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 Vysokoškolské vzdělání, obor lesnictví, odborná praxe alespoň 3 roky, 

 odborné znalosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření, těžby a prodeje dříví,  

 velmi dobré organizační dovednosti, spolehlivost, schopnost rozhodování, koncepční a praktické uvažování, 
komunikativnost, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu, 

 dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, Internet, elektronická pošta), 

 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 

 občanská a morální bezúhonnost. 
 

Pracovní působnost:  

Založení, organizace a zajišťování chodu a fungování kalamitního střediska, zodpovědnost zejména za: 

 komplexní, odborné a hospodárné splnění úkolů výrobních a ekonomických uložených středisku, 

 zajišťování lesní výroby v těžební činnosti včetně kontroly pohybu dříví v lese, prodeje dřevní hmoty a 
hospodaření s těžebními zbytky,  

 dodržování přijatých koncepcí a zásad LČR pro hospodaření v lese, platných norem, pracovních a 
technologických postupů a pravidel, 

 vedení skladů zásob a vystavování dokladů při pohybu zásob, 

 zabezpečení ochrany spravovaného majetku a jeho efektivity, 

 zabezpečení výrobní a obchodní evidence, 

 spolupráci s dalšími organizačními jednotkami podniku, 

 řízení zaměstnanců organizačně začleněných v daném středisku. 
 

Nabízíme:  

 Samostatnou a vysoce odpovědnou práci, 

 odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, podíl na HV podniku, 

 zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, služební 
vozidlo i k soukromým účelům apod.), pracovní dobu 40 hodin týdně. 

 

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení: 

 Motivační dopis, 

 strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …) s přiloženou kopií dokladů o 
nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců. 
 

Termín pro zasílání přihlášek:   25.11.2016 
 

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 
Lesy České republiky, s.p.,  
OPEP 
Přemyslova 1106/19 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 
Obálku prosím označte zn: VŘ KS. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu. 
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