Česká pošta, s. p.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Ředitel divize finance
Popis pracovních činností a profil ideálního kandidáta
Zodpovědnosti:






kompletní manažerská zodpovědnost za finanční divizi státního podniku Česká pošta, s. p.
zajištění realizací rozhodnutí GŘ ve své působnosti
jednání jménem ČP v rozsahu své působnosti
vydávání organizačních norem a řídících aktů
rozhodování o personálních a dalších otázkách ve své působnosti

Primární úkoly:








pomáhá formulovat strategii podniku
účastní se klíčových rozhodnutí jako člen řídícího týmu podniku
monitoruje a řídí provádění strategických úkolů ve své působnosti
vypracovává finanční strategie a kontroluje jejich naplňování
spravuje požadavky na kapitál a rozpočty
spravuje účetnictví, daně a treasury
dohlíží na finanční operace dceřiných společností

Požadovaná kvalifikace:




min. 3 roky praxe na stejné nebo podobné pozici ve vrcholovém managementu, výhodou je
zkušenost v oblasti služeb a/nebo logistiky
VŠ vzdělání magisterského stupně ekonomického směru
český jazyk a jeden cizí jazyk na úrovni min. C1 (dle evropského ref. rámce)

Přihláška k účasti ve výběrovém řízení musí obsahovat:


jméno, příjmení, akademický titul uchazeče, datum narození, adresu trvalého bydliště (příp.
kontaktní adresu, liší-li se od adresy trvalého bydliště), telefonní číslo a adresu pro elektronickou
komunikaci

Jako přílohy přihlášky uchazeč doloží:
 strukturovaný životopis
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší tří
měsíců
 Pokud je uchazeč narozen před datem 1. prosince 1971 předloží ověřenou kopii osvědčení
prokazujícího splnění předpokladů dle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
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České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (lustrační
zákon) a čestné prohlášení prokazující splnění předpokladů dle § 2 odst. 1 písm. d) až h)
uvedeného zákona. Osvědčení prokazující splnění předpokladů dle § 2 odst. 1 písm. a) a b)
uvedeného zákona lze nahradit ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání
tohoto osvědčení. V případě, že uchazeč bude vybrán na uvedenou pracovní pozici, je povinen
splnění těchto předpokladů prokázat způsobem dle věty první nejpozději před vznikem pracovního
poměru.
vlastní vizi finančního řízení podniku v rozsahu 10 normostran A4
prezentaci ve formátu PowerPoint pro představení vize výběrové komisi v maximální délce 10
minut

Podmínky výběrového řízení:



Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené.
Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve
výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. srpna 2018
Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která:


byla doručena do termínu uzávěrky přihlášek na adresu:
Česká pošta, s.p.
úsek řízení lidských zdrojů
Politických vězňů 909/4
225 99, Praha 1



Obálka, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici Ředitel divize finance“.

Případné doplňující dotazy zasílejte na: nabor@cpost.cz
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