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

Odborný rada (89) Zoolog – ornitolog
v Oddělení sledování stavu druhů živočichů (141) na Odboru monitoringu
biodiverzity (140)

Agentura ochrany a přírody ČR (AOPK ČR) je mimo svou správní a úřední činnost
také významným pořizovatelem dat. Ta zajišťuje jednak pomocí trvalých aktivit
sledování stavu biodiverzity, jednak díky řadě projektů.

Hledáme ornitologa/ornitoložku, se zájmem o data, který se nebojí organizační
práce. Budete organizovat celostátní monitoring ptáků Projekt je rozsáhlý, díky jeho
koordinaci získáte zkušenost v práci s rozsáhlým týmem po celém území ČR a
budete se podílet na sběru obrovského množství dat z celého našeho území.
Poznáte, co v praxi znamená projektové řízení a nemine Vás ani práce v terénu. Jde
o místo na plný úvazek, s tabulkovým platem a místem výkonu práce v Praze na
Chodově.

Co je pro výkon práce nezbytné:


ukončené VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni v odpovídajícím studijním
programu (přírodovědný směr, specializace na ornitologii)

Za výhodu považujeme:







osobní zájem o problematiku ornitologie a 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:










pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
(předpokládáme minimálně do 31. 8. 2020);
nástup možný od 1. října 2019 za předpokladu dokončení výběrového řízení nebo
dle domluvy;
platová třída 12 (s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a uznatelné praxi), osobní
ohodnocení, odměny dle dosažených výsledků);
pružnou pracovní dobu;
příjemný pracovní kolektiv;
zaměstnanecké benefity (stravenky, multisport kartu, FKSP, 5 týdnů dovolené, 5
dnů tzv. sick days);
technické vybavení;
možnost sebevzdělávání v souvislosti s plněním úkolů;
možnost odborného vzdělávání formou odborných školení, kurzů, jazykových kurzů,
konferencí.

Místo výkonu práce:


Ústředí AOPK ČR
Kaplanova 1931/1
Praha 11 – 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 na e-mailovou adresu: karel.chobot@nature.cz do 20. 9. 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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