Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Věcný manager projektu
Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí hledá pracovníka na pozici věcný manager projektu
na plný pracovní úvazek na období duben 2017 – 31. prosinec 2023. Jedná se o práci
v rámci projektu OPŽP Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. zóně KRNAP
a jeho ochranného pásma.
Popis projektu a pracovní pozice
Hlavním cílem projektu je nastavit systém vedoucí k aplikaci vhodného managementu na
degradací ohrožených lučních stanovištích na území III. zóny KRNAP a jeho ochranného
pásma. V prvé řadě chceme pořídit a integrovat podklady sloužící k identifikaci
nejohroženějších lučních porostů, jichž se budou týkat následné projektové aktivity. Jejich
těžištěm bude přesvědčování vlastníků či nájemců pozemků o změně managementu pomocí
„měkkých“ motivačních nástrojů, např. nabídkou administrativní, informační nebo logistické
podpory.
Náplní práce věcného managera projektu bude: 1) plánování, koordinace a administrace
všech činností probíhajících v rámci projektu, 2) nastavení procesů věcného a finančního
řízení projektu, 3) práce s mapovými podklady a jejich vyhodnocení, 4) plánování změn
managementu na vybraných pozemcích, 5) samostatné jednání s majiteli či nájemci těchto
pozemků a konzultace s kmenovými odbornými pracovníky Správy KRNAP, 6) průběžné
hodnocení dosažených výsledků, jejich interní projednání na Správě KRNAP a návrh další
strategie.
Požadujeme:
Ukončené VŠ vzdělání přírodovědného či zemědělského směru v magisterském
studijním programu (Mgr., Ing.)
Předchozí zkušenosti s praktickou ochranou přírody či se zemědělským
hospodařením min. 3 roky
Koncepční myšlení, organizační schopnosti, samostatné a iniciativní řešení problémů
Výborné komunikační schopnosti
Řidičský průkaz skupiny B
Dobrá znalost práce na PC
Trestní bezúhonnost
Výhodou:
Předchozí zkušenost s řízením projektu či s projektovým typem práce
Předchozí zkušenost s hospodařením na ochranářsky cenných lučních biotopech
Aktivní znalost prostředí GIS
Nabízíme:

Plný pracovní úvazek na 1 rok s možností následného prodloužení na dobu trvání
projektu
Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platová třída 11 (rozpětí 20
040–26 920 Kč dle délky praxe); osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné
práce
Výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…)
Smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš
Práci v přátelském a ochranářsky motivovaném prostředí, založenou na intenzivním
kontaktu s pestrou paletou krkonošských obyvatel
Přihláška musí obsahovat:
strukturovaný životopis (včetně telefonického a e-mailového spojení) a motivační
dopis (s konkrétními příklady uváděných schopností a zkušeností)
kopii dokladu o nejvyšším vzdělání
reference
souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:
Vrchlabí, duben–květen 2017
Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3
zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo
kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.
Přihlášku posílejte e-mailem na adresu mhrochova(zavináč)krnap.cz nebo poštou na adresu
Martina Hrochová, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí do 28. 02. 2016 do
12:00 hod. V předmětu e-mailu či na obálce dopisu uveďte „Výběrové řízení – věcný
manager projektu“. Správa KRNAP si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.
Z přihlášek bude proveden užší výběr. Vybraní uchazeči budou následně vyzváni
k pohovoru. Při něm bude prověřována základní znalost přírodních a kulturních hodnot
vázaných na horské luční ekosystémy a základní obeznámenost se specifiky horského
zemědělského hospodaření. Budou též testovány osobnostní předpoklady pro danou pozici.
Předpokládaný termín pohovoru bude 7. 3. 2017.
Bližší informace poskytne uchazečům Stanislav Březina (tel.: 499 456 225, e-mail:
sbrezina(zavináč)krnap.cz.

