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

Krajinář – vodař (954)
Informace o obsazovaném místě1:










profese: krajinář – vodař;
pozice: odborný rada – krajinný ekolog se zaměřením na hydrologii (954);
oddělení: správa CHKO Broumovsko (484);
odbor: regionální pracoviště Východní Čechy (480);
místo výkonu práce: Police nad Metují;
pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající
zaměstnankyně;
úvazek 1,0;
předpokládaný nástup: 1. listopadu 2022 nebo dle domluvy;
platová třída: 12.

Náplň práce zahrnuje zejména:


posuzování vodohospodářských staveb podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Co je pro výkon práce nezbytné:



vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu;
kladný vztah k ochraně přírody a krajiny.

Za výhodu považujeme:








VŠ vzdělání – krajinné inženýrství, stavební obor;
uživatelská znalost práce na PC;
přehled o státní správě a ochraně přírody;
řidičský průkaz skupiny B;
dobré komunikační schopnosti;
znalost cizího jazyka;
komunikativní schopnosti, pečlivost, důslednost, samostatnost.

Nabízíme:



1

zajímavou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny;
odměňování dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (12. platová třída – pracovní poměr na
služebním místě);

Jedná se o služební místo, které je obsazováno postupem uvedeným v § 178 odst. 1 zákona o státní službě.
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zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, 5 dnů tzv. “sickdays“,
FKSP, multisport karta;
místo výkonu práce v Polici nad Metují;
úvazek 1,0 na dobu určitou;
pružnou pracovní dobu;
příjemný pracovní kolektiv;
možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno doložit:



strukturovaný životopis;
motivační dopis.

Kontakt pro odborné dotazy:


vedoucí Oddělení SCHKO Broumovsko Ing. Hana Heinzelová, tel.: 951 424 821,
e-mail: hana.heinzelova@nature.cz.

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 a krátký motivační dopis na e-mailovou adresu:
hana.heinzelova@nature.cz (nebo poštou na adresu AOPK ČR, Správa CHKO
Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54, Police nad Metují) s termínem pro odevzdání
přihlášek do 17. října 2022.
Do hlavičky emailu, popř. obálky prosím uveďte: Výběrové řízení na pozici Odborný rada –
krajinný ekolog se zaměřením na hydrologii (954) v Oddělení SCHKO Broumovsko (484), RP
Východní čechy (480).
Vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne v budově AOPK ČR
(Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54, Police nad Metují).
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. č.
111/2019 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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