
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 hledá vhodného uchazeče na pozici 

Odborný rada – krajinný ekolog – botanik/zoolog (853) 

v Oddělení ochrany přírody a krajiny (422), RP SCHKO Český les (420) 

Hledáte opravdu smysluplnou práci s jasným výsledkem a hlubším posláním? 
 

Tak pojďte pracovat k nám! 
 

Informace o pracovním místě:  

 Profese: krajinný ekolog – botanik/zoolog; 

 Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD); 

 Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020; 

 Místo výkonu práce: Přimda; 

 Lhůta pro podání žádostí do 15. 11. 2019. 
 

Charakteristika místa  

 výkon státní správy podle zákona 114/1992 Sb. ; 

 posuzování vhodnosti technických a managementových zásahů do přírodních biotopů; 

 navrhování a realizace managementových opatření; 

 mapování a dokumentace území. 

 

Požadujeme: 

 vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v přírodovědném oboru 

či krajinném inženýrství; 

 znalosti v oblasti vodního hospodářství, botaniky nebo zoologie, základní znalost národní i 

mezinárodní legislativy v oboru; 

 osobní zájem o problematiku ochrany přírody, organizační schopnosti, iniciativní přístup 

k řešení úkolů, komunikativnost; 

 trestní bezúhonnost (vybraný uchazeč bude vyzván k doložení výpisu z rejstříku trestů před 

nástupem na danou pracovní pozici); 

 řidičský průkaz skupiny B. 

 

Výhodou: 

  přesah do dalších přírodovědných či technických oborů; 

 zkušenosti z praxe; 

 uživatelské znalosti práce s GIS; 

 zkušenosti s týmovou prací; 

 znalost cizího jazyka; 

 uživatelské znalosti práce s PC. 

 
Nabízíme: 

 perspektivní a zajímavou práci v oboru ochrany přírody a krajiny; 

 dlouhodobou spolupráci na dobu určitou (zástup za MD a RD); 

 plný pracovní úvazek; 

 místo výkonu práce: Přimda 

 nástup možný od 1. 1. 2020 nebo dle domluvy; 



 

 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. 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí našeho týmu, zašlete 

nám do 15. listopadu 2019 Váš strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem o Vašich 

zkušenostech nebo zájmech na e-mailovou adresu: tomas.peckert@nature.cz. 

 

Hledáme dlouhodobější spolupráci. Jen vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. 

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. 

mailto:tomas.peckert@nature.cz

