
 

Vojenský technický ústav, s. p.,  
se sídlem 

Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely 

 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany a hledáme 

do Ředitelství VTÚ, s. p. uchazeče/uchazečku na pozici: 

 

Manažer lidského kapitálu 
 

Náplň práce 

 Komplexní zajištění specializovaných a kvalifikačně náročných činností v oblasti 

personalistiky a řízení lidských zdrojů; 

 Metodické usměrňování a koordinace řízení lidských zdrojů státního podniku; 

 Zabezpečení celkové podpory podniku při řešení otázek v oblasti pracovněprávních 

vztahů, personalistiky a řízení lidských zdrojů; 

 Realizace operativních úkolů zabezpečujících pracovněprávní oblast podniku; 

 Koordinace zpracovávání rozhodujících materiálů a dokumentů se zásadním dopadem 

na činnost státního podniku v oblasti své působnosti; 

 Zabezpečení zpracovávání, vydávání a aktualizace podnikových norem v oblasti 

personalistiky a řízení lidských zdrojů; 

 Zabezpečení realizace kontrolní činnosti v dodržování právních a vnitřních předpisů 

v oblasti pracovněprávních vztahů; 

 Zabezpečení komunikace s odborovými organizacemi působícími v podniku; 

 Komplexní zabezpečení personální bezpečnosti podniku; 

 Implementace personální oblasti a oblasti řízení lidských zdrojů do podnikové 

strategie. 

 

Základní požadavky 

 Máte vysokoškolské vzdělání v oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů nebo 

ekonomiky a podnikání? 

 Máte praxi na stejné nebo obdobné pozici minimálně 3 roky? 

 

Další požadavky 

 Bezúhonnost – loajalita – personální bezpečnost - komunikativnost - zodpovědnost – 

samostatnost – pečlivost, aktivní a iniciativní přístup k řešení problémů v oblasti 

personální a mzdové; 

 Znalost práce na PC s aplikacemi Word a Excel; 

 Znalost práce v personálních a mzdových systémech výhodou; 

 Schopnost týmové spolupráce; 

 Řidičský průkaz skupiny B. 

 

Jestliže splňujete výše uvedené požadavky, pak hledáme právě Vás.  
 

Nabízíme 

 Zaměstnání formou pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, 

pružnou pracovní dobu, 7,5 hodinovou pracovní dobu, odměnu za podíl na zisku 

v případě prosperity státního podniku, dovolenou navíc, dva dny Sick Day, příspěvek 

na stravování v areálu odštěpného závodu, dary a odměny z FKSP, příspěvky 

na společenské, kulturní a sportovní akce, zajišťování a hrazení závodní preventivní 



 

péče, příspěvky na rekreaci a zájezdy, příspěvek na penzijní pojištění, profesní rozvoj 

a školení v oboru, zázemí stabilní, jedinečné, zavedené a perspektivní společnosti. 

 

Předpokládaný nástup od 1.3.2021 nebo dohodou 
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se nám.  

 

Zašlete svůj strukturovaný životopis společně s vyjádřením souhlasu 

se zpracováním osobních údajů, pouze pro potřeby tohoto výběrového řízení (dle zák. 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, na e-mailovou 

adresu Olga.Kuzdasova@vtusp.cz. 

 

Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu výběrovému pohovoru.  


