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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  
na obsazení místa jednatele Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., Okresního mysliveckého 
spolku Třebíč (dále jen „OMS Třebíč“). 

Pracovní místo: Jednatel OMS Třebíč 

Pracovní úvazek 1,0 

Místo výkonu práce: sekretariát OMS Třebíč, kulturní zařízení Bažantnice 

Předpokládaný nástup: 1.2.2020, popř. dle dohody – zapracování; samostatný výkon funkce 
jednatele od 1.7.2020 

Vymezení pracovní náplně: 
- komunikace s ČMMJ Praha, státní správou a uživateli honiteb, na základě pověření rady 

jednání se složkami státní správy 
- příprava podkladů a „zázemí“ pro jednání Myslivecké rady, odborných komisí spolku a 

Dozorčí rady OMS  
- nezbytná spolupráce s odbornými komisemi při přípravě akcí pořádaných ČMMJ Praha a 

OMS Třebíč - kurz adeptů, kurz pro myslivecké hospodáře, kynologické akce, střelecké 
akce, propagační akce, chovatelské přehlídky 

- evidence a výběr členských příspěvků členů ČMMJ v SW Diana, včetně aktualizace 
osobních dat 

- zajišťování správy a dozoru související s údržbou a užíváním mysliveckého zařízení 
Bažantnice ve spolupráci s nájemcem 

- propagace myslivosti na regionální  úrovni - komunikace s regionálními médii, 
poskytování rozhovorů, publikování článků o aktuálních tématech v myslivosti 

- administrace webové stránky OMS Třebíč 
 

Kvalifikační požadavky: 
- středoškolské, popř. vysokoškolské vzdělání nejlépe z oboru zaměřeného na myslivost, 

ochranu přírody, lesnictví apod., 
- myslivecká odbornost s alespoň 2 letou praxí, 
- dobrá uživatelská znalost MS Office, schopnost správy webových stránek, 
- trestní bezúhonnost, 
- řidičský průkaz skupiny B s předpokladem řízení vlastního vozidla, 
- prezentační a organizační dovednosti, týmová spolupráce, vysoké pracovní nasazení, 

flexibilita, samostatnost a odpovědnost,  
- osobnostní předpoklady pro výkon funkce jednatele, 

Nabízíme: 

- Mzda dle praxe a zkušeností s pravidelným navyšováním dle výkonu 
- stravenky 
- mobilní telefon 
- pružná pracovní doba 

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: 
- jméno, příjmení a titul uchazeče, 
- kontaktní spojení (telefon, e-mail), 
- datum a podpis uchazeče, 
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- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech, 

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- datum možného nástupu 

 

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy 

„NEOTVÍRAT – VŘ – jednatel OMS“ osobně na  

Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Sv. Čecha 1 

674 01 Třebíč 

 

ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 22. ledna 2020. 

 

Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Tomáš Sedláček, předseda OMS Třebíč, tel.: 
724 189 090, Ing. Antonín Měrka, jednatel OMS Třebíč, tel.: 731 485 679. 

 

Upozornění pro uchazeče: 

OMS Třebíč si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 

V Třebíči dne 5. 12. 2019 

 

 

Ing. Tomáš Sedláček     

Předseda OMS Třebíč       

 


