Správa KRNAP
přijme pracovníky na Oddělení ochrany přírody na pozici

člen terénní pracovní skupiny
projektu LIFE CORCONTICA
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

min. 2 roky praxe v dělnických profesích, při pracích v lese či zemědělství
dobrý zdravotní stav bez omezení
fyzická zdatnost pro práci v náročných horských klimatických podmínkách, sklonité svahy,
vysoký podíl ruční práce
řidičský průkaz skupiny B,
profesní průkaz nebo doklad o absolvování kursu v náležitém rozsahu pro obsluhu přenosné
řetězové motorové pily, skupiny nad 15 cm a křovinořezu
osvědčení pro používání přípravků na ochranu rostlin v rámci údržby veřejných prostor,
popř. dalšího nakládání
samostatnost a odpovědnost

Výhodou:
•

znalost území Krkonoš

Nabízíme:
•

pracovní úvazek na dobu určitou viz níže

•

pestrou pracovní náplň v oblasti ochrany přírody a krajiny

•

finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění (platová třída 5)

Charakteristika vykonávané práce:
Pracovní skupina se bude skládat z pěti sezonních zaměstnanců.
Náplň práce:
- výřez náletových dřevin na lučních enklávách
- vyvětvování okrajů pastvin včetně ruční manipulace hmoty, úklid větví
- sběr a snos kamenů, někdy s dorovnáním do kamenných zídek, snosů
- seč křovinořezem, hrabání, stahování travní hmoty
- pročištění, obnova odvodňovacích struh
- zásahy proti invazivním rostlinám
- další potřebné práce obdobného typu

Místo výkonu práce:
nástupním místem do zaměstnání bude adresa Dobrovského 3, Vrchlabí. Většina prací je pak situována
na lučních enklávách středních a východních Krkonoš.
Předpokládané datum nástupu: k 1. dubnu 2015 (úprava nástupu dle dohody možná)
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1. 4. - 15. 11. 2015 (7,5 měsíce). Projekt LIFE
CORCONTICA bude obdobnou poptávku nabízet po celou dobu konání projektu tj. i v sezonách 2016
a 2017.
Obsah přihlášky:
•

strukturovaný životopis (nezbytný e-mail !, telefon)

•

reference (hodnocení od předchozího zaměstnavatele, příp. tel. kontakt, kde je možné hodnocení
získat)

•

profesní průkaz nebo doklad o absolvování kursu v náležitém rozsahu pro obsluhu přenosné
řetězové motorové pily, skupiny nad 15 cm a křovinořezu. (neověřené kopie)

Zájemci mohou zasílat přihlášky do 23. 3. 2015 na adresu: Správa Krkonošského národního parku,
Oddělení ochrany přírody, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
nebo na e-mail: ljiriste@krnap.cz
Případné doplňující dotazy směřujte na ing. Lubomíra Jiřiště, tel.: 604226850 nebo 499456341
Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.
Předpokládaný termín pohovorů s uchazeči: 24. – 27. 3. 2015

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.
Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.

