
 

 

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 

 

ŘEDITEL ÚSEKU EKONOMICKO PROVOZNÍHO 

 

POŽADUJEME 

• VŠ ekonomického směru, 

• Praxi na obdobné pozici alespoň 3 roky, 

• Prokazatelná znalost v oblasti práva správního, obchodního a práva veřejných zakázek, 

• Praktická zkušenost se sestavováním měsíční a roční účetní závěrky, 

• Praktická zkušenost se sestavováním měsíčních ekonomických manažerských reportů  

a ročních rozpočtů, 

• Znalost daňové a účetní problematiky, 

• Výborné organizační a komunikační dovednosti a zkušenost s vedením pracovního kolektivu, 

• Komplexní myšlení, samostatnost, výkonnost a flexibilita, 

• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič a znalost AJ. 

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

• Podílení se na tvorbě obchodního a finančního plánu o. z., 

• Koordinace hospodaření podle schváleného plánu, pravidelné vyhodnocování včetně 

provádění opatření a zabezpečení provozu úseku ekonomicko provozního, 

• Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání 

reportingu ekonomickému řediteli s. p., 

• Zpracování zásad a metodiky rozpočtování jednotl. kapitol, příprava ukazatelů rozpočtu o. z., 

• Navrhování obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů o. z., 

• Koordinace právní podpory o. z. ve vztahu ke správnímu řízení, zadávání veřejných zakázek, 

zabezpečení akvizic, ale i BOZP a PO, ekologii, správy majetku a energetiky, 

• Spolupráce při nastavení procesů v oblasti financí a účetnictví s ekonomickým ředitelem s. p., 

• Koordinace zpracovávání rozhodujících materiálů a dokumentů se zásadním dopadem 

na činnost o. z. ve své působnosti, 

• Podílení se na zpracování a vydání (odsouhlasení) podnikových norem a zabezpečení 

kontrolní činnosti při jejich dodržování ve svěřených oblastech, 

• Zabezpečení dodržování platné legislativy, norem (ČSN EN ISO 9001 a 14001, ČSN OHSAS 

18001 ve znění účinném), organizačních směrnic a postupů QMS, EMS a OHSAS. 

 
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

