
ČSO hledá pracovníka na pozici:

Terénní pracovník projektu ATHENE 

(ochrana sýčků)

Hlavní náplní práce bude praktické zajištění ochrany sýčků v terénu v Ústeckém 

kraji, včetně jednání s majiteli a uživateli pozemků a zemědělských objektů.

Plný pracovní úvazek (40 hodin týdně).

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34; časté i vícedenní pracovní cesty do terénu.

Nástup co nejdříve dle dohody.

Smlouva na dobu určitou do 31. 3. 2020 s tříměsíční zkušební dobou.

Stručný popis práce

 Sběr dat o výskytu sýčků podle dané metodiky, shromažďování a vyhodnocování dat 

od terénních spolupracovníků.

 Zajištění přímé ochrany sýčků ve spolupráci s hospodařícími zemědělci, zejména 

vyvěšování a péče o hnízdní budky, vyhledávání a odstraňování antropogenních pastí, 

zajištění kosení travních porostů v blízkosti hnízdišť, aj.

 Přímá komunikace s lidmi v terénu; motivace pro ochranu sýčků.

 Spolupráce při přípravě propagačních materiálů a projektového webu.

 Propagace a spolupráce s médii v rozsahu týkajícím se prováděné činnosti.

 Spolupráce s pracovníky saského vedoucího partnera projektu.

 Nezbytná administrativa projektu.

Požadujeme

 min. SŠ vzdělání,

 kladný vztah k ptákům a k ochraně přírody,

 alespoň základní ornitologické znalosti,

 tělesnou zdatnost a nadšení pro vícedenní práci v terénu v každém ročním období,

 výborné komunikační schopnosti, zdravé sebevědomí i vysokou míru empatie pro 

komunikaci s nejrůznějšími typy lidí,

 silnou motivaci podílet se na ochraně biodiverzity (ptáků) zemědělské krajiny,

 znalost angličtiny nebo němčiny slovem i písmem alespoň na pracovní úrovni,

 řidičský průkaz skupiny B a ochotu k častým služebním cestám.



Výhodou

 hlubší ornitologické znalosti a zkušenosti se zaměřením na sovy/sýčka,

 znalosti identifikace dalších biologických skupin, zvláště motýlů,

 středoškolské/vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo praxe v zemědělství,

 praxe v oblasti propagace a komunikace s novináři,

 zkušenosti s prací v GIS a se statistickým zpracováním dat.

Nabízíme

 možnost aktivně se podílet na mezinárodním ochranářském projektu s bezprostředním 

a viditelným dopadem na sýčka – druh v kritické situaci,

 pestrou a odpovědnou práci ve vlivné nevládní organizaci, která je partnerem BirdLife 

International v Česku,

 možnost osobního rozvoje, získání praktických zkušeností z ochranářské práce,

 inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí,

 velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu,

 možnost využívání služebního mobilu,

 základní mzdu 26 300 Kč (hrubá mzda) + cestovní náhrady.

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 773 380 285, verm@birdlife.cz.

Před zasláním přihlášky vyplňte prosím hodnotící dotazník – ke stažení na webu ČSO.

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte:

- vyplněný hodnotící dotazník,

- stručný životopis s popisem Vašich zkušeností a dovedností,

- stručný dopis vysvětlující, proč máte o tuto práci zájem.

Termín pro zaslání přihlášek je 25. května 2017. Pohovory s vybranými uchazeči 

proběhnou v týdnu od 29. května, případně v týdnu následujícím.




