
 

 

Vojenský technický ústav, s. p.,  

odštěpný závod VTÚVM, se sídlem ve Slavičíně 
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany a v současné 

době hledáme vhodného uchazeče/uchazečky na pozici 

 

PRÁVNÍK – MANAŽER AKVIZIC 
 

POŽADUJEME 

• VŠ vzdělání v magisterském studijním programu - obor právo, 

• Velmi dobrou znalost obchodního práva a zejména problematiky zadávání veřejných zakázek, 

• Zkušenost s vedením a řízením zaměstnanců, 

• Znalost práva hospodaření a nakládání s majetkem státu, 

• Znalost práce na PC (MS Office, Internet, ASPI), 

• Komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, loajalitu a organizační schopnosti, 

• Ochotu se trvale vzdělávat, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení, kolegiální 

a proaktivní přístup, schopnost objektivně hodnotit. 

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

• Celozávodní komplexní metodické zabezpečení oblastí odborné právní (správní) agendy, 

• Zabezpečení celkové právní podpory pro vedení odštěpného závodu, 

• Realizace operativních úkolů vedoucích k zabezpečení oblasti své působnosti, 

• Zabezpečení přípravy podkladů k projednání a koordinace jednání vedoucích k zabezpečení 

oblasti své působnosti, 

• Zabezpečení součinnosti při řešení soudních a mimosoudních sporů, 

• Koordinace zpracovávání rozhodujících materiálů a dokumentů se zásadním dopadem 

na činnost odštěpného závodu ve své působnosti, 

• Zabezpečení zpracování a vydání (odsouhlasení) závodních norem a zabezpečení kontrolní 

činnosti jejich dodržování v oblasti právní a zadávání akvizic. 

 
NABÍZÍME  

• Zaměstnání formou pracovní smlouvy na dobu neurčitou, 

• 7,5 hodinovou pracovní dobu, 

• 25 dní dovolené a 2 dny Sick Day, 

• Příspěvek na stravování, 

• Dary a odměny z FKSP (příspěvky na společenské, kulturní a sportovní akce), 

• Zajišťování a hrazení závodní preventivní péče, 

• Příspěvek na penzijní pojištění a příspěvky na rekreaci a zájezdy, 

• Zázemí stabilní, zavedené a perspektivní společnosti. 

 

Termín nástupu ihned, popř. 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 

Miroslava.Zichova@vtusp.cz, tel. 910 105 702 

 

Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu výběrovému pohovoru.  

mailto:Miroslava.Zichova@vtusp.cz

