RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Lidická 2156/108a
370 01 České Budějovice

Rybářské sdružení České republiky se sídlem v Českých Budějovicích vypisuje výběrové řízení na
pozici
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Požadujeme:
- ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (rybářské, přírodovědecké, zemědělské či
veterinární zaměření)
- praxe v oboru či znalost problematiky produkčního rybářství (legislativa, dotační politika) výhodou
- pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Power Point)
- výborná znalost českého jazyka, stylistické dovednosti
- komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost i týmová práce v kolektivu, ochota učit se
novým věcem
- schopnost vést samostatná jednání, vystupování a prezentace oboru na veřejnosti i v médiích
- další jazykové znalosti vítány (anglický jazyk slovem i písmem)
Nabízíme:
- práci v tříčlenném kolektivu
- diverzifikovanou pracovní činnost
- odpovídající platové podmínky
- plný pracovní úvazek, flexibilní pracovní dobu (možnost částečného home office, po dohodě i
možnost zkráceného prac. úvazku)
- další benefity zaměstnavatele (5 týdnů dovolené, „sick days“, stravenky, sociální fond, použití
telefonu i výpočetní techniky pro soukromé využití)
Náplň práce:
zastupování zaměstnavatele na jednáních se státní správou, obchodními partnery i členskými
subjekty
prezentace nových poznatků, změn v legislativě, dotačních pravidel, produkčních i obchodních
analýz z oboru produkčního rybářství na pravidelných zasedáních, konferencích
podílení se na přípravě a obhajobě legislativy, účast v legislativních procesech, týkajících se
problematiky produkčního rybářství
příprava projektů, podávání žádostí o dotace (národní dotační tituly, evropské strukturální a
investiční fondy)
zpracování podkladů a dat pro vytváření analýz v oboru produkčního rybářství
marketingová strategie zaměstnavatele (příprava, organizace objednávek, správa ochranných
známek)
příprava obsahu čtvrtletníku Rybníkářství
spravování a udržování webových stránek, sociálních sítí
Místo výkonu práce: Rybářské sdružení ČR, Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice
Písemné nabídky (motivační dopis) spolu se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání zašlete do 31. července 2020 na e-mail info@cz-ryby.cz, na adresu Rybářské
sdružení ČR, Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice nebo do datové schránky gxwcze2.
Nástup možný od září 2020 nebo po dohodě.
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