
 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo            : právník 

Místo výkonu práce   : Krajské ředitelství Plzeň 

Předpokládaný termín obsazení funkce:  po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody 

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, 

 praxe v oboru minimálně 3 roky, 

 znalost právních přepisů zejména v oblasti občanského, správního a pracovního práva, 

 schopnost ústní i písemné právní argumentace, 

 dobrá znalost práce na PC (především MS Office), 

 řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič, 

 občanská a morální bezúhonnost, 

 schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, 
komunikativnost. 
 

Klíčové odpovědnosti: 

 Komplexní zabezpečení právní podpory a právního poradenství v rozsahu agendy a zodpovědnosti KŘ, 

 zastupuje LČR při soudním řízení, 

 připravuje podklady pro vymáhání pohledávek, 

 připravuje právní dokumenty dle potřeb organizačních jednotek krajského ředitelství, 

 kontroluje správnost a úplnost návrhů smluv a dohod, 

 poskytuje právní poradenství organizačním jednotkám spadajících pod krajské ředitelství, 

 vede registr soudních sporů. 

 

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení: 

 přihláška a motivační dopis, 

 strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …), 

 kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a získaných profesních certifikátů, 

 výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců (pro externí uchazeče), 

 vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění.  
 

Nabízíme:  

 zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci, 

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

 zázemí velké, stabilní společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů 
dovolené, příspěvky z FKSP apod). 
 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte 

elektronicky do 8.9.2017 na jitka.pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 

Lesy České republiky, s.p.,  
Odbor personální a ekonomiky práce 
Přemyslova 1106 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 
Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
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