Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
hledá vhodného uchazeče na pozici

Odborný rada - Správce webové platformy (1146)
v Oddělení technické správy dat a datové podpory (242), Odbor
informačního systému ochrany přírody (240), pracoviště Kaplanova
1931/1, Praha 11 - Chodov
Hledáte opravdu smysluplnou práci s jasným výsledkem a hlubším posláním?
Tak pojďte pracovat k nám!

AOPK ČR zabývající se ochranou přírody a krajiny, péčí o zvláště chráněná území, zachováním
druhové biodiverzity hledá Správce webové platformy na realizaci projektu „ Sjednocený
informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných
území a chráněných druhů (ISOP)“. ISOP je celostátním informačním systémem určeným ke
zpracování údajů o ochraně přírody a krajiny ČR zahrnující agendy vyplývající ze zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Popis práce:
 sběr požadavků uživatelů i cílových skupin projektu, návrh a definice požadavků na
funkcionality webové platformy spolupráce s dodavatelem webové platformy v rámci
již schválené koncepce nové webové prezentace AOPK ČR;
 v průběhu realizace ISOP přímá účast na testování webové platformy a přímý podíl
i na jejím nastavení a naplnění daty, úzká spolupráce se Samostatným odborem
vnějších vztahů (SOVV);
 v průběhu zkušebního provozu zajištění vlastní správy a publikování obsahu
v prostředí webové platformy vč. sběru zpětné vazby od uživatelů webové platformy
a zajištění jejich promítnutí směrem k projektovému a realizačnímu týmu projektu;
 podíl na přípravě propagačních materiálů a výstupů projektu prostřednictvím webové
prezentace.
Požadujeme:
 vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, v případě
relevantní praxe není podmínkou;
 výbornou komunikativnost a tvorba obsahu v českém jazyce (tvorba a správa obsahu
webů);
 orientaci v oboru tvorby a správy WWW stránek (co je web, k čemu slouží, co je
doména atd.);
 praktickou znalost HTML (vyznat se v kódu, umět najít základní sémantické
chyby/překlepy, znát strukturování dokumentu);
 orientace v SEO;

 práce s PC a Internetem (balík MS Office, Internetový prohlížeč, poštovní klient,
uživatelsky Facebook, Youtube atd.);
 angličtinu na komunikativní úrovni.
Oceníme:
 oceníme dlouhodobé zkušenosti s tvorbou webových stránek (HTML, CSS, JavaScript);
 znalost práce ve více redakčních systémech;
 praktické zkušenosti se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram, Twiter);
 znalost navrhování webů, schopnost grafické práce a grafického cítění;
 praktickou práci v Adobe Photoshop/CS (přizpůsobení ilustračních obrázků / fotografií
k obsahu webu, reklamních bannerů apod.);
 zkušenosti s testováním;
 předchozí znalost portálových technologií – nasazení řízení oprávnění přístupu;
 orientaci v přírodovědné problematice;
 systematický a zapálený přístup s ohledem na cíle projektu a budoucí přístupnost
a návštěvnost webu.
Nabízíme:
 perspektivní a zajímavou práci v oboru ochrany přírody a informatiky;
 dlouhodobou spolupráci na dobu určitou po dobu trvání projektu (nejdéle do 30. 9.
2023);
 možnost práce na plný pracovní úvazek 1,0;
 nástup možný dle dohody;
 pružnou pracovní dobu;
 příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv;
 nadstandardní platové podmínky ve státním sektoru vycházející z 12 platové třídy
(s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a uznatelné praxi), kvalitní osobní
ohodnocení, odměny dle dosažených výsledků;
 zaměstnanecké benefity: stravenky, multisport kartu, FKSP, 5 týdnů dovolené, 5 dnů
tzv. sick days, firemní společenské a sportovní akce aj.;
 kvalitní technické vybavení, notebook, tablet, služební mobilní telefon;
 možnost profesního vzdělávání formou odborných školení, kurzů, jazykových kurzů,
konferencí, včetně případné certifikace.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí týmu rozvíjející
informační a aplikační základnu ochrany přírody ČR, zašlete nám do 28. října 2019 Váš
strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem o vašich zkušenostech nebo
zájmech z oblasti vývoje informačních systémů, databází nebo webových technologií na emailovou adresu: miroslava.landova@nature.cz
Hledáme dlouhodobější spolupráci. Jen vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu
pohovoru, které budou probíhat v budově AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov).

Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích
osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání.
Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich
ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních
ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly
střet zájmu.
AOPK ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

