Nabídka práce
Zadavatel:
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 121, 570 01 LITOMYŠL
tel: 461 612 807; e-mail: rybarstvi@lit.cz

Pozice: Odborný pracovník rybářský – budoucí vedoucí výrobního střediska
Pracovník bude součástí vedení výrobního úseku společnosti. Po zaučení (min. 1 rok – praktik,
baštýř, adm. práce) a dle výsledků bude jmenován do funkce vedoucího střediska. Náplní budoucí
práce bude zajištění výroby a činnosti střediska společnosti, údržba rybničního fondu střediska,
organizování práce podřízených pracovníků. V pozici vedoucího střediska bude zodpovědný za
hospodářské výsledky na středisku. Podřízen bude vedoucímu výrobního úseku. Pracovník se bude
účastnit veškeré provozní a výrobní činnosti společnosti – výlovy, odlovy, výtěry.
Předpokladem jsou dobré znalosti principů rybníkářství a chovu ryb, hydrologie, hydrochemie,
základní znalost právních předpisů (vodní zákon, správní řád, zákona o ochraně přírody a krajiny
ad.), manuální zručnost a dobré organizační a komunikační schopnosti. Předpokladem je dobrá
znalost MS Office (Word, Excel), min. řidičský průkaz B.
Pozice je vhodná pro absolventy, pracovník bude do pozice zaučen !!
Požadavky:
- VŠ rybářského směru
- Dobré komunikační a organizační schopnosti
- Dobrá znalost MS Office (Word, Excel)
- Min. řidičský průkaz B, ostatní výhodou
- Praxe v rybářském podniku
Místo výkonu práce:
- Litomyšl + rybniční fond společnosti v rámci východních Čech
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Termín nástupu: 1.7.2017 (nebo později dle dohody)
Mzdové podmínky a benefity:
- Nástupní plat po zkušební dobu 17.000 Kč/měs., následně zvyšování dle výsledků
- 29.000 – 36.000 Kč/měs. po plném zaučení a při samostatném výkonu funkce vedoucího
střediska dle výsledků
- Roční příspěvky až do hodnoty 20.000 Kč (stravenky, příspěvek na životní pojištění,
příspěvek na dojíždění do zaměstnání, možnost firemního ubytování ad.)
Uchazeči předloží:
- strukturovaný životopis
- seznam studovaných předmětů na VŠ, seznam absolvované praxe, téma DP, VŠ diplom
(kopie), případně jiná osvědčení vztahující se k dané pozici
Kontaktní osoba – administrace žádostí:
Ing. Eva Bisová
sekretariát společnosti Rybářství Litomyšl s.r.o.
Tel: 461 612 807
e-mail: rybarstvi@lit.cz
www.rybarstvi-litomysl.cz

Informace k náplni práce:
Ing. Michal Brychta
Tel: 724 030 867

