MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Rada města Kostelce nad Orlicí v působnosti valné hromady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Jednatel/ka společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
Místo výkonu práce:

Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003

Předpoklady:

fyzická osoba, která je státním občanem ČR popř. fyzická
osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Náplň práce:

jednatel/ka společnosti hospodařící s lesními pozemky města
Kostelec nad Orlicí

Požadavky:
dosažené vzdělání

vysokoškolské - lesní inženýrství

znalosti oboru

-

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon)

-

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

-

zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích)
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních prostředků na hospodaření
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

-

další požadavky

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

-

odborná praxe min. 6 let, praxe v řídící funkci
odborné znalosti a praktické zkušenosti v oblasti řádného
lesnického hospodaření, správy a ochrany lesa, prodeje a
dodávek dříví, mysliveckého hospodaření, správě movitého
a nemovitého majetku

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
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-

osobní předpoklady

-

držitel licence pro výkon odborného lesního hospodáře dle §
37 zákona č. 289/1995 Sb.
osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro zacházení
s přípravky na ochranu rostlin dle zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči
manažerské schopnosti - organizační, řídící a komunikační
flexibilita
schopnost vést a řídit podřízené zaměstnance
odolnost proti stresu
spolehlivost, loajalita
dobrá uživatelská znalost práce na PC, výhodou znalost
lesnického programu Výroba 4000
řidičský průkaz sk. B, popř. sk. T

Odměna jednatele:

38.000 Kč hrubého / měsíc

Nástup:

dle dohody

Nabízíme:

životní pojištění, stravné, sleva na výrobky a služby společnosti,
služební vozidlo a mobilní telefon, dovolená 5 týdnů

Přihlášky s náležitostmi osobně předkládejte na sekretariát vedení města (budova čp.
38), popř. na podatelnu úřadu (budova č.p. 985) nebo zasílejte na e-mailovou adresu
sekretariat@muko.cz (zde budou požadované originály předloženy osobně nejpozději při
výběrovém řízení).
Uzávěrka přihlášek:

dne 15.03.2021 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška
doručena).
Obálky označte „VŘ MĚSTSKÉ LESY - NEOTEVÍRAT“.

Bližší informace podá František Kinský, starosta města, tel. č. 778 538 431.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, datum a podpis. K přihlášce připojte motivační dopis, strukturovaný
životopis s uvedením dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z evidence
rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Předložit návrh koncepce řízení a hospodaření společnosti.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

František Kinský
starosta města
strana
2/2

