
 

Vojenský technický ústav, s. p.,  
odštěpný závod VTÚPV, se sídlem ve Vyškově 

Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 
 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany a hledáme 
do odštěpného závodu VTÚPV Vyškov vhodného uchazeče/uchazečku na pozici: 
 

Technicko – obchodní ředitel  
Náplň práce: 

 Podílí se na tvorbě obchodního, finančního, režijního a investičního plánu odštěpného plánu a 
další plánovací dokumentace pro daný rok.  

 Koordinuje proces výzkumu, vývoje a inovací v odštěpném závodě. 
 Kontroluje dodržování odborných postupů, zavedených procedur a legislativních požadavků 

při řešení projektů a usměrňuje jejich realizaci. 
 Je členem oponentních rad, členem komise kontrolních a vojskových zkoušek u projektů 

řešených odštěpným závodem. 
 Optimalizuje proces obchod u odštěpného závodu v souladu s platnou legislativou a 

v návaznosti na interní dokumenty státního podniku. 
 Spoluodpovídá s řediteli úseků za naplnění obchodního plánu odštěpného závodu, aktivně 

vyhledává obchodní příležitosti.  
 Spolurozhoduje o jednotlivých obchodních příležitostech. 
 Provádí kontrolu plnění jednotlivých obchodných případů, dle potřeby navrhuje nápravné 

opatření. 
 
 
Požadavky: 

 VŠ vzdělání technického nebo obchodního směru. 
 Praxe na obdobné pozici minimálně 5 roků. 
 Komunikativní znalost anglického jazyka. 
 Výborné vyjednávací schopnosti. 
 Přizpůsobivost a schopnost zvládat zátěžové situace a stres. 
 Vysoké pracovní nasazení. 
 Držitel osvědčení na stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ nebo předpoklady pro jeho získání (nezbytná 

podmínka pro výkon pracovní pozice). 
 Řidičský průkaz skupiny „B“. 

 
Nabízíme: 

 Pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 5 týdnů dovolené. 
 Příspěvky na stravování v areálu závodu. 
 Benefitní program. 
 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění. 
 Zázemí stabilní společnosti. 

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 Jan.Briza@vtusp.cz. 

 
Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu výběrovému pohovoru.  
 


