
Vedúci prevádzky - Hotel LESNÍK, 
Turčianske Teplice 

LESY SR, š.p. Banská Bystrica

 

Zverejnená ponuka

Na stránke: www.profesia.sk ID: 982278 

Vytvorené: 25.1.2011 08:23:23 

Aktualizácia: 27.6.2011 15:27:52 

Zverejnené: 27.6.2011 15:27:52 

Platnosť: 11.7.2011 

Pozícia: Vedúci prevádzky 

Pracovná oblasť: Cestovný ruch, 

gastro, hoteliérstvo 

Vyhovujúce životopisy sú posielané 

e-mailom 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Žilinský kraj

Ponúkaný plat (brutto): plat bude upresnený pri osobnom pohovore

Termín nástupu: 01.08.2011

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, informácie o 
pracovnom mieste

Hotel LESNÍK je účelovým zariadením štátneho podniku LESY SR Banská 
Bystrica, ktoré sa nachádza v kúpeľnom meste Turčianske Teplice. Vedúci 
prevádzky zabezpečuje obsadenosť účelového zariadenia - reštauračné a 
ubytovacie služby pre vlastných zamestancov i cudzích klientov, zabezpečuje 
kompletnú prevádzku zariadenia, vypracúvava plány rozvoja zariadenia a 
zabezpečuje jej maximálnu efektívnosť.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie vysokoškolské I. stupňa 
 
Zameranie, odbor: 
cestovný ruch, hotelové

Znalosti Jazykové znalosti: 
Nemecký jazyk - aktívne 
 
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý 
Microsoft Outlook - pokročilý 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft PowerPoint - pokročilý 
Internet (e-mail, www) - pokročilý

Vodičský preukaz B

Požadovaná prax Počet rokov praxe:  
2

Osobnostné predpoklady, 
ďalšie požiadavky

organizačné schopnosti 
analytické myslenie 
schopnosť pracovať v kolektíve 
osobná bezúhonnosť  
komunikatívnosť  
znalosť ďalších jazykov výhodou



Inzerujúca spolo čnos ť

Stručná charakteristika 
spoločnosti

LESY Slovenskej republiky Banská Bystrica sú štátnym podnikom, ktorého 
hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve 
Slovenskej republiky. Sme hospodárskou organizáciou s právom trvalej 
podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. 
Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ 
pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, ekonomiky a optimálne 
zhodnotí lesný majetok štátu.

Hlavná oblasť pôsobenia 
spoločnosti

Iné neuvedené oblasti

Informácie o výberovom 
konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.7.2011 
 
Pracovná ponuka je daná pre obsadenie pozície vedúci prevádzky - Hotel 
LESNÍK, Turčianske Teplice.  
 
V prípade, že Vás uvedená pozícia zaujala, práca v oblasti cestovného ruchu 
by bola pre Vás profesionálnou výzvou a spĺňate stanovené kritériá, zašlite, 
prosím, svoju žiadosť spolu so životopisom, motivačným listom, fotokópiou 
diplomu a v obálke s označením "Výberové konanie - vedúci prevádzky" do 
15.07.2011.  
Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor 
len tých uchádzačov, ktorých profil bude spĺňať naše požiadavky. Doručené 
písomné materiály uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, 
budú zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

Adresa spoločnosti LESY SR, š.p. Banská Bystrica, GR 

Nám. SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica 
http://www.lesy.sk 

Kontakt Kontaktná osoba: Ing. Helena Turská 
Tel.: +421 48 4344 295 
Fax: 048/43 44 195 


