Słowacja. Wymiana kadr w słowackich lasach c.d.
Dodano: 19.02.2021
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej (MPRV SR) ogłosiło procedurę naboru
na stanowisko dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego Lesy Slovenské Republiky.
Jednym z wymagań stawianych kandydatom jest przygotowanie koncepcji reformy przedsiębiorstwa
państwowego LESY SR i przekształcenie go w nowoczesne przedsiębiorstwo. Procedura wyboru
odbędzie się w dwóch turach, będzie miała formę pisemną oraz ustną.

Wymogi jakie są stawiane kandydatom na stanowisko nowego Dyrektora Generalnego
przedsiębiorstwa państwowego LESY SR to: wykształcenie wyższe II. stopnia, umiejętność
analitycznego i strategicznego myślenia, umiejętności kierownicze i organizacyjne, komunikatywność,
samodzielność w podejmowaniu decyzji, ale także inne umiejętności menedżerskie niezbędne do
pełnienia tej funkcji. Wśród wymagań jest również znajomość aktualnej sytuacji LESY SR, znajomość
przepisów prawnych związanych z przedsiębiorstwem oraz dwuletnie doświadczenie na stanowisku
kierowniczym.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest także przesłanie koncepcji reformy LESY SR.
Wszystkie wymagania i informacje do konkursu na stanowisko Dyrektora Generalnego š. p. LESY SR
są publikowane na stronie internetowej MPRV SR pod adresem: https://bit.ly/2NHPBeN

Oprócz wyboru nowego dyrektora generalnego, Słowaccy leśnicy poszukują dyrektorów oddziałów
regionalnych. Są to: OZ Šaštín, OZ Smolenice, OZ Levice, OZ Topoľčianky, OZ Prievidza, OZ Trenčín,
OZ Považská Bystrica, OZ Žilina, OZ Čadca, OZ Námestovo, OZ Liptovský Hrádok, OZ OZ Beiernova,
Slovenička , OZ Kriváň, OZ Rimavská Sobota, OZ Revúca, OZ Rožňava, OZ Košice, OZ Prešov, OZ
Vranov nad Topľou, OZ Sobrance, OZ lesnej techniky Banská Bystrica, OZ Semenoles Liptovský
Hrádok.

- Wierzę, że uda nam się znaleźć odpowiednich ludzi, którzy poprowadzą słowackie lasy we
właściwym kierunku. Konieczne jest ustabilizowanie firmy pod względem kadrowym. Dzięki
powyższym kryteriom chcemy dać możliwość rejestracji jak największej liczby pracowników –
powiedział p.o. dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego LESY SR, Tomáš Čuka.

Wśród kryteriów, które musi spełnić kandydat, jest wykształcenie wyższe ze szczególnym
uwzględnieniem leśnictwa, co najmniej rok doświadczenia w zarządzaniu i 5-letnie doświadczenie w
leśnictwie lub administracji publicznej leśnictwa. Jeżeli wnioskodawca chce ubiegać się o stanowisko
dyrektora Zakładu Technologii Leśnej, może również posiadać wykształcenie techniczne.
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