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Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Hajný, adjunkt,
Arcibiskupství pražské, Lesní správa již 9. rokem spravuje lesní majetek, který mu byl navrácen
v rámci majetkového narovnání státu s církvemi podle zákona č. 428/2012, Sb. Správu těchto majetků
o celkové výměře 27.000 ha zajišťuje osm polesí. V současné době hledáme kolegy lesníky na pozici
hajný, adjunkt do regionu Jižní Brdy, na polesí Rožmitál, Spálené Poříčí. Uvítáme nové lesníky,
kteří se chtějí podílet na nepasečném lesním hospodaření s aktivním výkonem myslivosti. Naše práce
v rožmitálských lesích byla oceněna cenou AOPK ČR za příkladné šetrné lesní hospodaření. Zároveň
jsou lesy obou polesí certifikována ve standardu FSC®
Co Vás čeká:
 Tradiční komplexní lesnické hospodaření v arcibiskupských lesích
Co Vám můžeme nabídnout:
 Odpovídající mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity
 Provoz myslivosti v režijních honitbách včetně náhrad za výkon a příspěvků na chov
loveckých psů
 Služební vozidlo, technické vybavení a služební byt
 Rozvíjení a zdokonalení v praxi přírodě blízkého lesního hospodářství
Jaké znalosti byste měli mít:
 Lesnické vzdělání SŠ, VŠ
 Práce na PC (MS Excel, MS Word)
 Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a dobré komunikační schopnosti
 Řidičský průkaz sk. B
 Aktivní výkon myslivosti (lovecký lístek, zbrojní průkaz)
 Operativní dostupnost z bydliště, resp. ochota se stěhovat
 Morální a občanská bezúhonnost
Výhodou je, pokud budete mít:
 Znalost práce v SW ProPla
 Lovecký pes do jelenářské oblasti
 Znalost NJ/AJ
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a motivační dopis. Arcibiskupství pražské
IČO: 00445100, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1, bude zpracovávat osobní údaje uvedené
ve strukturovaném životopise a motivačním dopise, jakož i kontaktní údaje pro účel konání
výběrového řízení z titulu plnění smluvní povinnosti a předsmluvních aktivit. V případě výběru
uchazeče budou osobní údaje použity k přípravě pracovní smlouvy a povinné dokumentace. Osobní
údaje nebudou v rámci přijímacího řízení předávány třetím osobám.
Možný nástup: ihned
Strukturovaný životopis posílejte do: 15. listopadu 2022
e-mailem: augustina.vankova@apha.cz
Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní
pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

