
 

Lesy Slovenskej republiky, š. p. 
Generálne riaditeľstvo Banská Bystrica 

 
Lesy Slovenskej republiky, š. p., vypisujú  výberové konanie na pozíciu 
 

P R Á V N I K  
 
s miestom výkonu práce   generálne riaditeľstvo LSR, š. p., Banská Bystrica 
 
Rámcový popis pracovnej pozície 

• obchodné právo 
• občianske, najmä pozemkové právo 
• pracovné právo 
• správne právo 

 
Ponúkaný plat  
 
plat bude upresnený pri osobnom rozhovore 
 
Termín nástupu  
 
august - september  2009  (podľa dohody) 
 
Základné požiadavky na úspešného kandidáta/kandidátku 
 
Vzdelanie: • vysokoškolské II. stupňa  – právnická fakulta 

Prax:           • minimálne 3 roky  v oblasti  práva 
 

PC: • práca v prostredí MS Office - Word, Excel, Outlook,  Internet 

Jazykové 
znalosti: 

• anglický jazyk – mierne pokročilý  

Iné: • vodičský preukaz skupiny „B" 
 
Ako úspešný kandidát/kandidátka by ste mal/mala ďalej disponovať nasledovnými osobnostnými 
predpokladmi 
 
Hľadáme asertívnu osobnosť s analytickým myslením, s dobrými komunikačnými a organizačnými 
schopnosťami. Potrebujeme človeka flexibilného, ktorý je tímovým hráčom a lojalita k firme je pre neho 
profesionálnou hodnotou. 
 
Okrem toho očakávame u úspešného kandidáta nasledovné  schopnosti :  

• asertivita 
• osobná bezúhonnosť   
• odolnosť voči stresu 
• schopnosť tímovej práce 
• organizačné schopnosti 
• komunikatívnosť 
• adaptabilita 
• lojalita k firme 

 
Informácie pre uchádzača  
 
V prípade, že vás uvedená pozícia zaujala a práca by bola pre vás profesionálnou výzvou, pošlite prosím svoj 
životopis  spolu s motivačným listom a označením pozície e-mailom, prípadne poštou do termínu  17. 8. 
2009. 
Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor len tých uchádzačov, ktorých profil 
bude spĺňať naše požiadavky. Osobné údaje uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor budú 
zlikvidované v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z. 
 
Kontaktná osoba pre výberové konanie 

Ing. Ružena  Vaňousová 
Lesy SR, š. p. 
Generálne riaditeľstvo 
Odbor riadenia ľudských zdrojov 
Nám. SNP č. 8 
975 66 Banská Bystrica 
Tel.: +421 48 / 4344 272 
Fax: +421 48 / 4344 191 
E-mail: ruzena.vanousova@lesy.sk 

mailto:ruzena.vanousova@lesy.sk

