
 

 

 

 

 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo             : Metodik specialista pro genetiku 

Organizační jednotka  : Semenářský závod, Týniště nad Orlicí 
Oblast výkonu práce  : západní Čechy 
 
Předpokládaný termín obsazení funkce: od 1.7.2018 nebo dle domluvy 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

• VŠ (SŠ) vzdělání, obor lesnictví, odborná praxe min. 5 let 

• odborné znalosti zejména v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem, lesního semenářství a 

pěstování lesa, genetiky a šlechtění 

• dobrá znalost legislativy a norem v oblasti reprodukčního materiálu lesních dřevin 

• uživatelská znalost PC (MS Office, Internet, elektronická pošta) 

• řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič  

• osobnostní předpoklady: komunikativnost, důslednost, samostatnost, flexibilita, ochota ke spolupráci, 

odolnost vůči stresu, loajalita, důvěryhodnost, spolehlivost, žádoucí prezentace a hájení oprávněných 

zájmů podniku, 

• znalost AJ nebo NJ výhodou  

 
Pracovní působnost:  

• Zajišťování metodické činnosti v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem pro určené OJ v oblasti 

KŘ Plzeň, Karlovy Vary, Teplice, LZ Kladská, LZ Konopiště). 

• Komunikace s pověřenou osobou při obnově LHP (uznávání zdrojů reprodukčního materiálu). 

• Podpora a koordinace sběrů a kontrola evidence o reprodukčním materiálu v aplikaci pro správu 

genových zdrojů, plánování potřeb reprodukčního materiálu. 

• Obchodní činnost směrem k odběratelům semenného materiálu, účast v projektech NAZV, grantové 

služby. 

• Naplňování Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR.  

 
Nabízíme:  

• Zajímavou pestrou, samostatnou a odpovědnou práci, 

• odborný růst, 

• vzdělávání a rozvoj, 

• zázemí silného a stabilního podniku, 

• služební automobil, 

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

• zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvek na dovolenou, 
stravenky v hodnotě 80,-Kč, bezúročné zápůjčky apod.), 

• doba určitá, následně neurčitá. 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky 

do  18. 5. 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. 
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