Spojené lesy s.r.o.
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
vydává
OZNÁMENÍ

O

VYHLÁŠENÍ

VÝBĚROVÉHO

ŘÍZENÍ

na pozici

Lesník, mistr lesní výroby na lesním hospodářském celku
Město Uničov a Obec Tvrdkov
___________________________________________________________________________
Místo výkonu práce: lesnický úsek LHC Město Uničov, LHC Obec Tvrdkov
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: nástupní plat 25000Kč
Požadavky:
- vzdělání - minimálně střední lesnická škola
- praxe v lesnickém provozu
- licence odborný lesní hospodář
- organizační schopnosti, samostatnost při řešení provozních úkolů, zkušenost v práci s lidmi
- základní zkušenost v práci s PC
- schopnost vlastní dopravy v terénních podmínkách (cestovní náhrada), ŘP skupiny B
- v případě potřeby plnění pracovních úkolů i mimo stanovenou pracovní dobu
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
-

-

kompletní řízení lesnické činnosti na svěřené úseku včetně přípravy projektů, organizace
výroby a obchodování se dřívím, zvláště pak:
provádí funkci OLH dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon)

zajišťuje výkon lesní stráže dle zákona
projektuje pěstební, výchovná, ochranná a těžební opatření, základní údržbu lesních cest
organizuje technologickou přípravu pracoviště a asanační práce po provedení prací
uzavírá smlouvy o dílo a stanovuje ceny prací dle interního Ceníku, podepisuje
Smlouvy o dílo
vystavuje Zadávací listy, předává pracoviště a určuje technologii prací podřízeným
pracovníkům a subjektům dodávajících lesnické služby
kontroluje provádění prací, vyvolává reklamační řízení a přebírá hotové práce, které
potvrzuje podpisem v Zadávacím listu
zajišťuje ochranu lesa proti požárům a krádežím dřeva i mimo pracovní dobu a mimo
pracovní dny
organizuje expedici vyrobeného dříví a ostatních výrobků lesa
prodává dříví na lokalitách Na pni, P, OM a stanovuje ceny dříví dle interního Ceníku,
malé objemy dříví prodává v hotovosti,
zodpovídá za zásoby dříví, případná manka nad normu jsou škodu, kterou může
zaměstnavatel na zaměstnanci vymáhat
eviduje podklady pro LHE, výrobní data vkládá do elektronické evidence

-

spolupracuje s taxátorem při zpracování LHP
zajišťuje podklady lesní výroby pro potřebu statistiky a ostatní podklady dle
požadavku jednatele společnosti a ekonoma společnosti

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
-

jméno, příjmení, titul uchazeče
datum narození uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
datum možného nástupu
kontaktní údaje – telefon, e-mail

K přihlášce přiložte:
-

životopis se zaměřením na praxi v požadovaném rozsahu prací
kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
osobně, poštou na adrese: Spojené lesy s.r.o, Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
nebo e-mail: rymarov@spojenelesy.cz
Lhůta pro podání přihlášky:

28.5.2018

