Název povolání – funkce:

CZ-ISCO:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ředitelství státního podniku

12212

hledá zaměstnance na pozici

vedoucí obchodního oddělení
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:
 řízení procesu obchodu se dřívím a ostatními komoditami na úrovni ředitelství podniku,
 organizace a řízení obchodu dle obchodní strategie s ohledem na stabilitu a dlouhodobost
obchodních vztahů,
 tvorba smluv a příprava smluvních dokumentů jednotlivých obchodních případů,
 vedení příslušné agendy,
 komunikace s dodavateli a odběrateli,
 organizace práce obchodního oddělení,
 úzká spolupráce s ostatními odděleními,
 sledování tržních trendů.
Požadujeme:
 VŠ vzdělání lesnického směru výhodou,
 praxi v oboru alespoň 5 let výhodou,
 znalost příslušné legislativy (zákon o veřejných zakázkách, zákon č. 89/2012 Sb.),
 zkušenosti s vedením týmu,
 velmi dobrá znalost práce na PC,
 znalost AJ a NJ výhodou,
 občanskou bezúhonnost,
 řidičský průkaz sk. B.
Očekávané schopnosti a dovednosti:
 komunikační dovednosti, organizační schopnosti, a schopnost řídit a vést kolektiv,
 schopnost samostatné práce a týmové spolupráce,
 pečlivost, zodpovědnost, aktivní přístup ke svěřeným úkolům a ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme:
 zázemí stabilního státního podniku,
 dobré pracovní podmínky a profesionální přístup,
 odpovídající mzdové ohodnocení,
 zajímavé zaměstnanecké benefity včetně pružné pracovní doby, 5 týdnů dovolené, stravenek,
stravování v místě výkonu práce, příspěvku na dovolenou, příspěvku na životní pojištění
a penzijní připojištění.
Termín nástupu:
Místo zaměstnání:

ihned 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 a případně dalších nabídek na volná místa 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 20. 8. 2019 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. Miroslava Ferancová

220 405 233

---

miroslava.ferancova@vls.cz

