
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

Vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

ADJUNKT 
s místem výkonu práce obvod Městských lesů Chomutov, p.o., Hora Sv. Šebestiána 

 
Stručné vymezení pracovní náplně: tvorba plánů prací pro svěřené úseky, hlášení výskytu 
škůdců, evidence stavu zvěře, zjišťování a hlášení škod způsobených zvěří, selekce stromů 
pro těžbu dřeva, zodpovědnost při předávání vytěženého dřeva, řízení pěstební činnosti, 
administrativa na lesní správě. Pozice vhodná i pro absolventy. 
Informace k pracovnímu místu na tel. čísle 474 695 102, email: info@lesy-cv.cz 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,  

• dosáhla věku 18 let, je způsobilí k právním úkonům, je bezúhonná. 
Další požadavky:  

• SŠ/VŠ vzdělání lesnického směru, 

• aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), 

• aktivní výkon práva myslivosti – zbrojní průkaz skupiny C, 

• flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,  

• zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, 

• řidičský průkaz skupiny B, 
Výhodou: 

• kynologie, 

• pasivní znalost cizích jazyků (NJ, AJ), 

• řidičské oprávnění skupiny T, 
Písemná přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení a titul uchazeče, 

• datum a místo narození, státní příslušnost,  

• místo trvalého pobytu, 

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, 

• datum a podpis uchazeče. 
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 

• profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a 
dovednosti, 

• motivační dopis, 

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost. 
Platové zařazení: 9 pl. Třída podle nař. Vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění 
Předpokládaný nástup: dle dohody 
 
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce „Výběrové řízení – Adjunkt“ 
zašlete do 30. 6. 2017 na adresu Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, Hora Sv. 
Šebestiána 90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána nebo doručte osobně v téže lhůtě na 
uvedenou adresu.  
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