
 

 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pro vedení významného projektu nového lesnického (výrobního) 

informačního systému hledáme zkušeného kolegu na pozici: 
 

Pracovní místo:             Manažer projektu  

Organizační jednotka:  Ředitelství LČR 

Místo výkonu práce:  Hradec Králové    

Předpokládaný termín obsazení funkce:  po ukončení výběrového řízení či dle domluvy 

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 Vysokoškolské vzdělání (nejlépe řízení podniku, management), 

 praxe v oblasti řízení významných projektů – např. nasazování IS ve výrobní firmě, 

 znalost prostředí lesnické výroby výhodou, 

 znalost SW nástrojů na projektové řízení, 

 výborná znalost práce na PC,  

 skvělé organizační schopnosti, časová flexibilita, odolnost vůči zátěži, rozhodnost, tah na 
branku, týmový hráč 

 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič. 

 

Pracovní působnost: 

 Odpovídá za plánování a řízení svěřeného projektu, s cílem zajistit optimální naplnění cílů, 
zejména z pohledu kvality, času a rozpočtů.  

 Koordinuje přípravu vstupních analýz a cílů projektu směřujících k vytvoření zadání a 
plánu projektu. 

 Odpovídá za operativní řízení svěřeného projektu ve všech jeho fázích. V rámci této 
odpovědnosti vede projektový tým a spravuje rozpočet projektu. 

 Zabezpečuje spolupráci a komunikaci v projektu se zúčastněnými stranami a organizačními 
složkami v rámci firmy i externími partnery s cílem zabezpečovat plynulou, efektivní a 
včasnou realizaci projektu. 

 Odpovídá za reporting o projektu směrem k vedení s cílem pravidelně informovat o 
průběhu naplňování cíle projektu a případných rizicích v postupu projektu. Řídí rizika a 
iniciuje změny projektu směřující k optimálnímu naplnění zadání.  

 Odpovídá za zajištění archivace dokumentace projektu za účelem rozvoje znalostí podniku. 

 Podílí se na prosazování a rozvoji projektového řízení v podniku směřujícího k adopci 
metod projektového řízení napříč podnikem. Podílí se na rozvoji projektové metodiky. 

Nabízíme:  

 Zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci s možností podílet se na změně fungování 
podniku, 

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

 Zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, 5 týdnů 
dovolené apod.), 

 Zkušební dobu 3 měsíce. 
 

 

 



 

 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte 

elektronicky do  22.3.2018  na jitka.pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 

Lesy České republiky, s.p.,  
OPEP 
Přemyslova 1106/19 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 
Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

mailto:jitka.pultrova@lesycr.cz

