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Bzová 52,267 43 Bzová
tel.:311 533435
obec.bzova@iol.cz
fax; 311 532 140
lČ00233188

ozt.tÁMeNÍ
o wHLÁŠeNí
vÝgĚnovÉt.|o
ŘízeNí
obec Bzová vyhlašujevýběrovéřizenína pozici
lesníkapro lesy
ve v|astnictvÍ
obce Bzová o celkovéroz|oze310 ha.
Místovýkonu práce:
Místemplněníjsou|esnímajetkyve v|astnictví
obce Bzová,
Doba plnění zakázky:
D|edohody,moŽnood 1. 1.2016'
Požadovanéo becnép řed poklady :
státníobčanČR,občanská
a morá|ní
bezúhonnost.
Požadované
kva!ifikaěnípředpoklady:
+ 3 rokypraxe,nebo- středoško|ské
VŠv oboru|esníhoínŽenýrství
v oboru|esnictví
+ 5 let praxe
předpok|ady:
Dalšípožadované
. zna|ost |esnickéěinnosti: těŽba,efektivníprovoz lesníhohospodaření(v|astní
prodej dřeva), pěstební činnost, vyznačováníprobírek a prořezávek,
hospodářská evidence v návaznosti na LHP, |esní zákon a související
předpisy,oblastochranypřírody
- zna|ostpráce na PC nutnáprozpracování
veškeré
evidence
- profesioná|ní,
prácea aktivní
samostatná
přístup
problémů
k řešení
- f|exibi|ita,
zodpovědnosta spo|eh|ivost,
odpovídající
pracovnínasazenía odo|nost
vůči
stresu,peč|ivost
a systematičnost
. řidičský
průkazskupinyB
- organizačn
íschopnosti
. uměníjednat
s |idmi(dobré
komunikační
schopnosti)
. praxea zna|ostregionuvýhodou

Formavýkonučinnosti:
(oSVČ)
Sm|ouvao výkonufunkcelesníkas měsíčnífakturací
Ná|ežitostipřihlášky:
. identifikace
titu|,datuma místonarození,
státní
Žadatele- jméno,příjmení,
přís|ušnost,
pobytu,lČ, D|Č,kontaktní
místotrva|ého
te|efon,datum a
podpis
. profesníŽivotopisS uvedenímúdajůo dosavadníchzaměstnánícha o
odborných zna|ostech a dovednostech a případná doporučení
zaměstnavatelů
. výpisz oR neboŽivnostenské
předmětné
k provozování
oprávnění
činnosti
. výpis z evidence rejstříkutrestůne staršíneŽ 3 měsíce(případněmoŽno
proh|ášením)
nahradit
čestným
. kopiedok|aduo nejvyšším
dosaŽeném
vzdělání
. koncepcepráce lesníkav |esíchv majetkuobce Bzová
. souhlas s nak|ádáníms poskytnutými
osobnímiÚdaji pro úče|y
tohoto
výběrového
řízeníve smys|uzákonač. 10112000
Sb', o ochraněosobních
předpisů
ve zněnípozdějších
údajů,
přihlášky:
Lhůtapro podánípísemné
D o 2 1 .1 2 .2 0 1 51 0 : 0 0h o d i n .
Místoa způsobpodánípřih|ášky:
přih|ášku
Písemnou
přih|ášky
spolus poŽadovanými
ná|eŽitostmi
doručte
v za|epené
obá|ces označením
,,VýběrovéřízenÍLesník NEOTVíRAT..na adresu:obec
Bzová, Bzová 52' 267 43
Da!šíinformace:
B|iŽší
informacepodá starostkaobce Bzová po dom|uvěna te|.:311 533 435 a
emailu obec.bzova@iol.cz
obec Bzová si vyhrazujeprávopozvatúčastníka
prezentacisvénabídky.
k ústní
jejichŽnabídkybudou řádně doručeny,
Účastníci,
budou o výs|edkuvýběrového
řízenívyrozuměni'
NevyŽádané
dokumenty
a dokladybudoupo ukončení
výběrového
řízení
skartovány.
obec Bzová si vyhrazujeprávoodmítnout
všechnyuchazečea výběrovéřízeníbez
udánídůvodu
zrušit'
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Ve Bzové,dne 7. 12'2015

Mgr.VáclavaF|aišmanová
starostkaobce
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