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Výběrové řízení 

Pracovní pozice: Technicko-hospodářský pracovník  

Organizační jednotka: Středisko sazenic, arboret a okrasné zeleně 

Předpokládaný termín obsazení funkce: od srpna 2017 

Kvalifikační předpoklady na pracovní pozici: 

 Středoškolské vzdělání, obor lesnictví, praxe v oboru vítána, vhodné i pro absolventy, 

 základní odborné znalosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření a 

lesního školkařství, pěstování a ochrany rostlin v lesních školkách, právních vztahů 

týkajících se lesního školkařství, popř. arboristiky a okrasné zeleně,  

 uživatelská znalost PC (MS Office, internet, elektronická pošta), orientační znalost 

lesnických a školkařských SW výhodou (MTZ, MVO, Školkev, …), 

 řidičský průkaz skupiny B, T,  

 osobní předpoklady: komunikativnost, vstřícnost, samostatnost, ochota ke 

spolupráci, loajalita, důvěryhodnost, spolehlivost, ochota práce s veřejností, 

 občanská a právní bezúhonnost. 

Pracovní působnost: 

 Zadávat, kontrolovat a přebírat práci po lesních dělnících, 

 zabezpečovaní agendy související s řádným chodem střediska,  

 zastupování vedoucího střediska v době jeho nepřítomnosti, participovat na 

vypracování hlášení v oblasti lesního školkařství, zpracování měsíčních uzávěrek 

střediska, vedení přehledu o školkařské činnosti, podílí se na řádném hospodaření 

střediska, podpoře a přípravě školkařské výroby, na administrativních a technických 

pracích spojených s agendou střediska, 

 spolupodílí se na vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci zaměstnanců 

v organizační jednotce. 

Nabízíme:  

 Zajímavou, samostatnou, tvůrčí a velmi pestrou práci, 

 finanční ohodnocení dle zkušeností a osobního přístupu kandidáta, 

 zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, myslivost 

v režijní honitbě, vzdělávání, po 3 letech příspěvek na penzijní nebo životní 

pojištění aj.), 

 pracovní dobu 40 hodin týdně,  

 zkušební dobu 3 měsíce. 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu prosím zasílejte 

elektronicky do 25. 7. 2017 na vaclav.hurt@slpkrtiny.cz nebo na adresu: Středisko sazenic, arboret a 

okrasné zeleně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05. 

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 


