
 

 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo             : administrativní pracovník 

Organizační jednotka  : Krajské ředitelství Brno 

Místo výkonu práce  : Brno, Jezuitská ul. 14/13 

Předpokládaný termín obsazení funkce: po ukončení výběrového řízení 
 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 úplné středoškolské vzdělání, ekonomický směr a předchozí působnost v lesním hospodářství 
výhodou, 

 velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office – Word, Excel, Outlook), 

 řidičský průkaz skupiny „B“, 

 samostatnost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost, týmová spolupráce, 

 občanská a morální bezúhonnost. 

Pracovní působnost:  

Zajištění všech činností administrativního a organizačního charakteru v rámci krajského ředitelství Brno. 

Např.: 

 Zajištění všech činností administrativního, technického a organizačního charakteru souvisejících 
s chodem a činnostmi krajského ředitelství Brno a Centra lesní pedagogiky a environmentálního 
vzdělávání, a to zejména běžné kancelářské práce, evidenci a archivaci korespondence, spisů KŘ 
ve stanovených termínech, veškeré organizace návštěv, porad a pracovních cest, zabezpečení 
včasného proúčtování a zaslání přijatých faktur k proplacení na Ř LČR a evidenci docházky 
zaměstnanců KŘ. 

 Zodpovídá za peněžní hotovost v pokladně KŘ, za správné účtování všech výdajů a příjmů v 
hotovosti či za řádné vyúčtování veškerých záloh. Vedení evidenci zásob, drobného hmotného 
majetku, docházky pracovníků KŘ. 

 Zajištění ubytování na KŘ a dohledu nad pořádkem na pracovištích. 

 Zajišťuje žádoucí reprezentaci podniku a krajského ředitelství. 
 

Nabízíme:  

 zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci, 

 odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, podíl na výsledku hospodaření 
podniku, 

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

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte 

elektronicky do  1.9.2017  na jitka.pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 

Lesy České republiky, s.p.,  
OPEP 
Přemyslova 1106/19 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 

Nezapomeňte přiložit vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou 
do výběrového řízení zařazeny. 
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