Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Jan Mareš
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Ředitel/Ředitelka Školního zemědělského podniku Žabčice
Školní zemědělský podnik Žabčice je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, na níž se
v součinnosti s dalšími univerzitními součástmi, zejména Agronomickou a Zahradnickou fakultou,
uskutečňují praktická výuka, praxe a experimentální práce studentů i výzkumná, vývojová,
demonstrační a poradenská činnost. Pro naplňování tohoto poslání vytváří statek podmínky zejména
v provozech rostlinné a živočišné výroby.
Více informací: https://szp.mendelu.cz

V pozici ředitele/ky statku budete řídit jeho činnost a odpovídat za ni rektorovi. Budete jednat
a rozhodovat jménem univerzity ve věcech statku v oblasti pracovně-právní, obchodní, občanskoprávní a správní a dále zajišťovat správu a péči o reprodukci jeho majetku. Vaším úkolem bude rozvíjet
statek v souladu s principy udržitelného hospodaření na základě moderních vědeckých poznatků
a vytvářet tak demonstrační podnik, který bude vzorem pro studenty univerzity a současnou
hospodářskou praxi v oboru.

Co od Vás očekáváme?
•
•
•
•
•
•
•

ukončené vysokoškolské vzdělání (nejlépe zemědělského, ekonomického nebo právního zaměření)
znalost problematiky zemědělského hospodářství a zemědělské dotační politiky v ČR a EU
praxi v oboru zemědělského hospodářství
min. 3 roky manažerské praxe
manažerské a komunikační dovednosti na vysoké úrovni, schopnost samostatně rozhodovat
aktivní znalost anglického jazyka (min. B2)
řidičské oprávnění skupiny B

Oceníme, ale není podmínkou:
• zkušenost s výzkumnou projektovou a publikační činností
• znalost vzdělávací činnosti v zemědělském hospodářství

Co Vám můžeme nabídnout?
•
•
•
•
•
•

perspektivní pracovní místo v prestižní a stabilní organizaci
rozmanitost činností s vazbou na vzdělávání, vědu a výzkum
příležitost zúročit a rozvíjet své manažerské a odborné zkušenosti
zavedený tým kolegů a kolegyň
motivující finanční ohodnocení, roční výkonnostní prémie
zaměstnanecké benefity jako je příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené + 3 dny zdravotního
volna, příspěvek na penzijní připojištění a další výhody, které poskytuje univerzitní prostředí
• služební automobil
• příjemné pracovní prostředí jihomoravských Žabčic

Pokud Vás tato pozice zaujala, přihlaste se do 18. 11. 2022 a zašlete nám:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
Přihlášku naleznete na: https://orlz.mendelu.cz/pracovni-prilezitosti

www.mendelu.cz

