Podnikový právník – odbor
nákupu a veřejných zakázek
Generální ředitelství Správy železnic, státní
organizace, hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Požadovaný profil
— proaktivní přístup, analytické a systémové myšlení
— dobrý písemný projev
— smysl pro týmovou spolupráci
— samostatnost, spolehlivost, systematičnost
— svědomitost, pečlivost
— časová flexibilita
— odolnost vůči stresu
— ochota a schopnost se dále vzdělávat

Druh HPP
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem
prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště
Dlážděná 1003/7, Praha 1
Možný nástup
ihned, případně dle dohody
Kontakt
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte
v elektronické podobě na adresu kariera@szdc.cz,
do předmětu e-mailu uveďte: „Podnikový právník - odbor
nákupu a veřejných zakázek“
Požadované vzdělání
— VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, obor
právo
Požadovaná praxe
— zkušenost s vytvářením zadávacích dokumentací, smluv
a jejich revizí
— zkušenosti z oblasti metodické činnosti výhodou
Kvalifikační předpoklady
— aktivní znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
a navazujících právních předpisů

Pracovní náplň
— realizace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a dle vnitřních předpisů
zaměstnavatele
— poskytování právní a metodické podpory odborným
útvarům zaměstnavatele v oblasti zadávání veřejných
zakázek, tvorba vnitřních předpisů
— analýza a zpracování odborných právních stanovisek pro
zaměstnavatele
— kontrolní činnost odborných útvarů zaměstnavatele při
zadávání veřejných zakázek
Nabízíme
— 6 týdnů dovolené
— pružnou pracovní dobu 37,5 hod/týden
— jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity
— stravenky
— volnočasovou kartu MultiSport
— po roce příspěvek na penzijní spoření aj.

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE?

— Již 17 let plníme funkci provozovatele a vlastníka
železniční dopravní cesty v České republice.
— Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu,
opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
— Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní
a perspektivní společnost.
— Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi
největší zaměstnavatele v České republice.

Správa železnic, státní organizace

www.szdc.cz

