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

Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat (1160)
v Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (142), v Odboru monitoringu biodiverzity (140)
na ústředí AOPK ČR v Praze

Na čem budete především pracovat:


Hodnocení stavu předmětů ochrany – rostlin a biotopů – na úrovni evropsky významných
lokalit (EVL) a hodnocení dopadů managementu na tyto předměty ochrany. Jde zejména
o zpracování a vyhodnocení dostupných dat, dílem také o koordinaci sběru další dat. Jedná
se o součást Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR, jehož cílem je
systematické zlepšení péče o lokality soustavy.

Co je pro výkon pozice nezbytné:




VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni ve studijním programu botanika nebo
podobném (vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni výhodou),
iniciativní přístup k řešení úkolů, chuť a ochota učit se novým věcem, komunikativnost,
zkušenosti se zpracováním botanických a fytocenologických dat.

Za výhodu považujeme:












dlouhodobý zájem o botaniku, floristiku nebo fytocenologii,
znalost statistických postupů potřebných pro hodnocení botanických a fytocenologických
dat,
dovednost práce se statistickým software, např. R, Python,
uživatelskou znalost práce s GIS,
schopnost pracovat samostatně a zároveň organizační schopnosti,
zkušenost s týmovou prací a koordinační rolí, přátelský přístup ke spolupracovníkům,
zkušenost s řešením velkého úkolu,
orientace v oboru ochrana přírody, osobní zájem o problematiku ochrany přírody,
znalost anglického jazyka,
orientace v národní i mezinárodní legislativě v oblasti ochrany přírody,
řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:




pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou (po dobu realizace Integrovaného projektu LIFE, tj.
nejdéle do 31. 12. 2025). Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení (nebo dle
domluvy).
možnost podílet se na systémové změně v ochraně přírody,
zaměstnanecké benefity: 25 dnů dovolené, 5 dní indispozičního volna ze zdravotních
důvodů (sick days), FKSP, multisport kartu,
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přístup k obsáhlým datovým zdrojům AOPK, příležitost je analyticky zpracovávat,
odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (12. platová třída),
místo výkonu práce v blízkosti metra (stanice Chodov),
pružnou pracovní dobu,
příjemný pracovní kolektiv,
technické vybavení,
možnost sebevzdělávání v souvislosti s plněním úkolů.

Místo výkonu práce:


AOPK ČR – ústředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí týmu zaměstnanců
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zašlete nám Váš strukturovaný životopis na
e-mailovou adresu: iva.honigova@nature.cz s termínem pro odevzdání přihlášek do
16. listopadu 2020.
Vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne 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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