
Výběrové řízení na pozici

VÝKONNÝ ŘEDITEL
Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

Na 130 výrobců, dodavatelů a škol zastupuje Svaz peka-
řů a cukrářů v ČR. Pekárny mají své receptury a každá 
peče  trochu  jinak,  všichni  členové  však mají  společný 
zájem na rozvoji svého oboru a podnikání. Proto táhnou 
za jeden provaz a aktuálně hledají nového výkonného 
ředitele svého cechu.

Co bude Vaším úkolem? 
Čeká na Vás řízení významného profesního sdružení, se 
vším, co to obnáší. Jedná se především o podporu pod-
nikatelských zájmů členů sdružení, stejně jako o zajištění 
informačního, poradenského a školícího servisu členům 
Svazu. Velmi důležité bude Vaše působení v oblasti legis-
lativní, mediální, publikační, reprezentační a lobbystické. 
Jako výkonný ředitel dohlédnete také na organizační zajiš-
tění svazových akcí, seminářů, výstav i soutěží kvality. Vý-
konný ředitel je rovněž členem představenstva Potravinář-
ské komory, Sektorové rady NÚV, pracovních komisí Svazu 
a jednatelem servisní společnosti Pekař a cukrář s.r.o.

Jak podle nás vypadá ideální kandidát/ka?
Máte za sebou zkušenosti z vrcholového managementu 
potravinářské firmy, ideálně přímo z pekárenského obo-
ru. Nechybí Vám VŠ vzdělání a domluvíte se anglicky nebo 
německy. Komunikační, prezentační a organizační doved-
nosti by měly být samozřejmostí, stejně jako strategické  

a analytické myšlení i schopnost motivovat svůj tým. 
Na pozici se Vám také bude hodit umění prosadit a obhá-
jit své názory. Předpokládá se časová flexibilita a řidičský 
průkaz skupiny B.

Co je ještě dobré vědět?
Stávající výkonný ředitel koncem roku 2021 odchází do dů-
chodu. S Vaším plnohodnotným jmenováním do pozice 
výkonného ředitele SPaC ČR počítáme k 1. 1. 2022, ale byli 
bychom rádi, kdybyste u nás byl/a už od léta a postupně 
přebíral/a agendu.

Spolehněte se, že pro Vás máme:
Zodpovědnou, smysluplnou a reprezentativní práci s ade-
kvátním finančním ohodnocením a benefity. Počítáme 
s tím, že budete chtít se svými spolupracovníky vybudo-
vat silný tým. Moderně vybavená kancelář, služební vozi-
dlo, notebook/mobil dle vlastního výběru atd. považujme 
rovněž za samozřejmost.

Pokud Vás nabídka zaujme, ozvěte se nám a do 
15. 3. 2021 zašlete:
-  strukturovaný profesní životopis
-  motivační dopis a vizi fungování Svazu pekařů a cukrářů v ČR
-  ověřenou kopii o dosaženém vzdělání a jazykové úrovni
-  prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů

Veškeré uvedené dokumenty zašlete elektronicky na drizal@svazpekaru.cz nebo poštou na adresu: 
Svaz pekařů a cukrářů v ČR, Drahobejlova 2215/6, PSČ 190 00, Praha 9 

v termínu do 15. 3. 2021

Bližší informace poskytne:
Ing. Jaromír Dřízal
tel: 602 246 848

Představenstvo 
Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.


