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

Odborný rada – krajinný ekolog (918) v Oddělení SCHKO Křivoklátsko (457),
Regionální pracoviště Střední Čechy (450)
Informace o služebním místě:









profese: krajinný ekolog,
pozice: Odborný rada – krajinný ekolog (918),
oddělení: správa CHKO Křivoklátsko (457),
odbor: Regionální pracoviště Střední Čechy (450),
místo výkonu práce: Zbečno,
pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající
zaměstnankyně),
předpokládaný nástup: 1. 12. 2020 nebo dle domluvy,
platová třída: 12.

Služba zahrnuje zejména:










výkon zvláštní státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, příprava podkladů,
zpracování stanoviska a rozhodnutí v rámci výkonu státní správy, včetně jejich administrace
v elektronické spisové službě,
vedení přestupkových řízení pro přestupky dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, záměrů, programů a technických zásahů
z hlediska ochrany přírody a krajiny,
spolupráci na tvorbě územně analytických podkladů; uplatňování požadavků ochrany
přírody a krajiny v procesu projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace,
příprava podkladů pro vyhlašování chráněných částí přírody; zpracování plánů péče
a zodpovědnost za jejich realizaci,
koordinace výkonu činnosti stráže přírody v rámci regionálního pracoviště,
mapování a monitoring krajiny; zpracování a ukládání odborných informací a dat do
příslušných databází; zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťení
opatření k nápravě či k zastavení rušivé činnosti,
spolupráci na aktivitách organizace v oblasti práce s veřejností a ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty ve své územní působnosti; účast na přípravě a realizaci popularizačně
naučných akcí pro veřejnost,
shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování vědeckotechnických informací z oboru
činnosti.

Co je pro výkon pozice nezbytné:



VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni ve studijním programu,
iniciativní přístup k řešení úkolů, chuť a ochota učit se novým věcem, komunikativnost.
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Za výhodu považujeme:













ukončené VŠ vzdělání v odpovídajícím studijním programu v právním nebo přírodovědném
oboru,
znalosti v oblasti ochrany přírody a regionu Středních Čech,
znalost a praxe v oblasti rozhodování podle správního řádu a přestupkového práva,
základní znalost národní i mezinárodní legislativy v oboru ochrana přírody a krajiny,
dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, pedagogické dovednosti,
osobní zájem o problematiku ochrany přírody, organizační schopnosti, iniciativní přístup
k řešení úkolů,
přesah do dalších přírodovědných či technických oborů,
uživatelské znalosti práce s GIS,
zkušenosti s týmovou prací a koordinační rolí,
znalost cizího jazyka,
znalosti práce s PC na pokročilejší uživatelské úrovni - práce s texty, tabulkami, grafy
a grafickými programy,
řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:










pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající
zaměstnankyně),
nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení (nebo dle domluvy),
zaměstnanecké benefity: 25 dnů dovolené, 5 dní indispozičního volna ze zdravotních
důvodů (sick days), FKSP, multisport kartu,
odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (12. platová třída),
místo výkonu práce Zbečno,
pružnou pracovní dobu,
příjemný pracovní kolektiv,
technické vybavení,
možnost sebevzdělávání v souvislosti s plněním úkolů.

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: jaroslav.obermajer@nature.cz s termínem pro odevzdání přihlášek do
13. listopadu 2020.
Vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne v budově AOPK ČR Zbečno
(Oddělení Správa CHKO Křivoklátsko má sídlo: Zbečno 5, 270 24 - Zbečno).
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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