Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlašuje výběrové řízení
do pracovního poměru na dobu určitou na pozici

Biostatistik - Analytik
v Oddělení sledování stavu druhů živočichů na Odboru monitoringu biodiverzity
Agentura ochrany a přírody ČR (AOPK ČR) není jen úřad a orgán ochrany přírody, ale
také pořizovatel a uživatel nejrůznějších datových sad. Ta skýtají mnoho možností
k analýzám a právě pro takovou tvůrčí úlohu hledáme vhodného kandidáta.
Data získáváme díky jednak pomocí trvalých aktivit sledování stavu biodiverzity, jednak
díky řadě projektů, aktuálně např. projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin
a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně
významných územích v České republice“ Zpracovávání výsledků sledování stavu biotopů
a druhů ve vztahu k ostatním datovým sadám je uvažovanou náplní práce.
Hledáme zručného statistika (především) se základním povědomím o ekologii a populační
biologii. Data, o která jde, jsou především biologická – sledujeme výskyt druhů
a přírodních stanovišť na území celé ČR.
Očekávejte řešení úloh od jednoduchých popisných statistik přes mnohorozměrné
analýzy, analýzy časových řad až po data-mining. Zadání, účely i výstupy jsou rozmanité.
Je třeba vyhodnocovat data pro přípravu strategických dokumentů i péči o konkrétní
chráněné lokality. Budete se tak podílet mimo jiné na podkladech k reportingu o stavu
druhů a habitatů, na přípravě nového systému péče o chráněná území a také na publikaci
výsledků ve spolupráci s týmem našich odborných garantů – zoologů a botaniků.
Data pochází především z pozorování (nikoli z experimentů) a nejsou vždy ideálně
uspořádaná (to je důsledek především rozsáhlosti a rozmanitosti sběrů dat). Hledáme
proto pragmaticky založeného člověka, který bude hledat řešení (nikoli problémy)
a uvažovat o tom, co nejlepšího se s daty dá udělat teď (namísto hledání kdyby).
Hledáme proaktivního člověka, který je schopen pracovat samostatně, učit se nové věci
a nečeká prošlapané cesty. Jedná se o zcela nové místo, takže konkrétní podobu práce
budeme ještě ladit.
Jde o místo na plný úvazek, s tabulkovým platem a místem práce v Praze na Chodově.
Pokud se poznáváte v uvedeném popisu, rádi Vás přivítáme na výběrovém řízení.
Co je pro výkon práce nezbytné:
·
ukončené VŠ vzdělání v odpovídajícím studijním programu
·
znalosti a praxi v oblasti statistické analýzy biologických dat,
Za výhodu považujeme:
·
osobní zájem o problematiku ochrany přírody, organizační schopnosti, iniciativní
přístup k řešení úkolů, komunikativnost.
·
přesah do dalších přírodovědných oborů,
·
uživatelské znalosti práce s GIS
·
zkušenosti s týmovou prací
·
znalost cizího jazyka

Nabízíme:
- (do 31. 12. 2023, nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení),
ohodnocení, odměny dle dosažených výsledků),
ní dobu a příjemný pracovní kolektiv,
tzv. sick days),

mou odborných školení, kurzů, jazykových kurzů,
konferencí.
Místo výkonu práce:
– Chodov)
Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí týmu
rozvíjející informační a aplikační základnu ochrany přírody ČR, zašlete nám Váš
strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem o vašich zkušenostech nebo
zájmech z oblasti programování, databází nebo webových technologií na e-mailovou
adresu: karel.chobot@nature.cz do 30. 3. 2019.
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.
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