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Výběrové řízenína pozici výkonného ředitele
Geského svazu zpracovatelů masa
teský svazzpracovatelů masa vyhlašuje výběrovéťizenína pozicivÝxorunÝ
svazu zpracovatelů masa

Řeolrĺl Českého

Popis pracovní činnosti:
řízenía naplňovánĺstrategie teského svazu zpracovatelů masa
ŕízenía rozhodováníve věcech předmětu Českéhosvazu zpracovatelů masa
koordinace a podpora Öinnostíorgánů Českéhosvazu zpracovatelů masa, odborných sekcía
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pracovnĺch skupin
zajiŠtěnĺspolupráce s ostatními oborovými svazy
zajišťováníinformačního servisu pro ělenskou základnu Českéhosvazu zpracovatelů masa
komunikace s ústředními orgány ÖR a EU, s partnerskýmiorganizacemiv tR a eu
efektivní rozvíjeníprofesionálnÍch vztahů se vŠemi spolupracujícími organizacemi
komunikace s médii, tvorba a zajišťováníodbornýchmateriálů
zajištěnÍ výkonu kontrolní ěinnosti teského svazu zpracovatelů masa
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Požadavky na kandidáty:
státníobčanstvíČeskérepubliky
plná svéprávnost
bezúhonnost
vynikající komunikaÖní, prezentačnía organizační schopnosti
strategické a analytické myšlenĺ
znalost anglického jazyka na Úrovni B1
znalost legislativních poŽadavků v oblastizpracování masa
vysokoškolské/středoškolské vzdělání v oblasti zpracování masa
pľäXéve vrcholovém výkonném managementu nebo vedení kolektivu pracovníkůvýhodou
zkušenostiv oblastizpracování masa nebo v potravinářském průmyslu
časová flexibilita
aktivní práce s PC
řidičský průkaz B

.
o

zodpovědnou, kreativnía zajÍmavou práci
finanÖníohodnocení a benefity odpovídajícívýznamnosti,obsahu a rozsahu obsazované pozice
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Český svaz zpľacovatelůmasa

V případě ząmu o úěast ve výběrovém řízeníje nutné doloŽit následující doklady:
strukturovaný profesn Í Životopis

motivačnídopis
ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaŽeném vzdělání
výpis z ĘstřÍku trestů ne staršítříměsíců
podepsané prohláŠení uchazeÖe, kteým uchazeč dává souhlas se zpracováním osobních údajůpro
Účely výběrového řízenív následujícím znění:

,,Poskytnutĺm svých osobnĺch (ldajil v rozsahu podkladťl pro Žádost do výběrového řĺzenĺ na pozici
Ředitele českéhosvazu zpracovatelů masa podle zákona č' 101/2000 Sb., o ochraně osobnĺch (ldajťl,
dávám souh/as k jejich zpracovánĺ a uchovánĺ a případně poskytnutĺ třetĺm osobám za (lČelem tohoto
výběrového řĺzenĺ.''

Uzávěrka přihlášek je 23.3.2020.
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Za ŕádně podanou přihláŠku do výběrového řízení se povaŽuje přihláška, která:
Byla doručena poŠtouna adresu: Český svaz zpracovatelů masa, Libušská 319ĺ126, 142 oo Praha 4 _
Písnice nebo elektronicky na adresu sekretariat@cszm.cz do termínu uzávěrky přihláŠek
Předpokládaný termín vzniku pracovního poměru je 1.5'2020'
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