
 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou 

 

Odborný rada Zoolog se specializací na bezobratlé živočichy (860) 

v Oddělení sledování stavu biodiverzity (433), Regionální pracoviště SCHKO České 

středohoří (430) 

s místem výkonu práce v Ústí nad Labem a Litoměřicích 

 

Na čem budete především pracovat: 

 agenda související se zoologickou problematikou v územní působnosti RP Správa CHKO 

České středohoří,  

 výkon státní správy, zpracovávání koncepcí, studií a programů z hlediska ochrany 

živočišných druhů,  

 odborné posuzování záměrů a projektů včetně vypracovávání odborných posudků a 

stanovisek v oblasti zoologie, zoologický monitoring, 

 zpracovávání projektů včetně zajišťování jejich realizace a kontroly, práci s veřejností 

dostupných dat za účelem zlepšení systému péče o lokality v ochraně přírody. 

 Jedná se o místo na plný úvazek (po dobu trvání rodičovské dovolené). 

 Nástup je možný ihned po ukončení výběrového řízení (nebo dle domluvy) s místem výkonu 

práce v Ústí nad Labem a Litoměřicích 

 

Co je pro výkon pozice nezbytné:  

 ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo příbuzného směru,  

 orientaci a odborné znalosti v zoologické problematice,  

 uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint),  

 spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení,  

 komunikační, prezentační a organizační dovednosti, týmová spolupráce,  

 chuť a ochotu učit se novým věcem,  

 přesah do dalších přírodovědných či technických oborů,  

 znalost krajinné ekologie,  

 uživatelské znalosti práce s GIS, 

 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 časovou flexibilitu, 

 aktivní a motivovanou osobnost s týmovým duchem, 

 kreativní, asertivní a komunikativní osobnost. 
 

Za výhodu považujeme: 

 zkušenosti z odborné praxe, 

 zkušenosti s týmovou prací, 
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 aktivní znalost AJ či NJ, 

 znalost terénu a zvláště chráněných území v územní působnosti RP Správa CHKO České 

středohoří, 

 znalost přípravy plánů péče o ZCHÚ, 

 znalost soustavy NATURA 2000. 

 

Nabízíme:  

 zajímavou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny,  

 možnost podílet se na systémové změně v ochraně přírody,  

 odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (12. platová třída),  

 25 dnů dovolené, 

 5 dní indispozičního volna ze zdravotních důvodů (sick days), 

 místo výkonu práce v Ústí nad Labem a Litoměřicích , 

 pružnou pracovní dobu, 

 pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou (po dobu trvání RD, nástup možný ihned po ukončení 

výběrového řízení), 

 příjemný pracovní kolektiv, pružnou pracovní dobu,  

 zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, 5 dnů tzv. „sick days“, FKSP, 

multisport karta. 

 

Místo výkonu práce:  

 AOPK ČR – Ústí nad Labem a Litoměřice (Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem) 

 

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: petr.kriz@nature.cz s termínem pro odevzdání přihlášek do 10. listopadu 

2020.  
 

Jen vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, které budou probíhat v RP Správa CHKO ČESKÉ 

STŘEDOHOŘÍ 
 
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. 

 


