Obsazení systemizovaného místa na Správě CHKO Lužické hory,
uvolněného odchodem pracovnice na mateřskou a rodičovskou
dovolenou

Informace o pracovním místě:










Profese: Odborný pracovník se specializací územní plánování a stavební
činnost
Oddělení: Správa CHKO Lužické hory
Odbor: Regionální pracoviště Liberecko
Pracovní úvazek: 1,0
Služební poměr: na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou. Předpokládaná doba zástupu - 3 roky
Předpokládaný nástup: 1.3.2018
Místo výkonu práce: Jablonné v Podještědí
Platová třída: 11

Služba zahrnuje zejména:





Zajištění komplexní agendy vázané na územní plánování a stavební činnost
na území CHK Lužické hory
Výkon státní správy ochrany přírody ve vymezeném oboru činnosti
Spolupráci při tvorbě a naplňování koncepčních dokumentů ochrany přírody
(plány péče...) z pohledu vymezeného oboru činnosti

Požadujeme:









Ukončené VŠ vzdělání nejlépe v odpovídajícím studijním programu v
krajinném inženýrství, stavebním inženýrství či obdobném. Případně
ukončené SŠ vzdělání se zaměřením na stavebnictví, ochranu přírody a
krajiny nebo příbuzný obor a odpovídající praxe
Základní orientaci v národní legislativě v příslušném oboru
Uživatelské znalosti práce s PC včetně kancelářských programů
Osobní zájem o problematiku ochrany přírody a krajinného rázu, organizační
schopnosti, iniciativní přístup k řešení úkolů, komunikativnost
Schopnost samostatné terénní práce
Řidičský průkaz skupiny B

Za výhodu považujeme:



Přesah do dalších přírodovědných či technických oborů






Zkušenosti z praxe včetně praxe ve státní správě s příslušnou kvalifikací
(úřednická zkouška, ZOZ)
Znalost cizího jazyka
Znalost území se zaměřením na CHKO Lužické hory a okolí
Zkušenosti s týmovou prací a koordinační rolí

Nabízíme:








Zajímavou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny
Platová třída 11
Pracovní úvazek 1,0 s pružnou pracovní dobou
Příjemný pracovní kolektiv
Možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje
Zaměstnanecké benefity - 5 týdnů dovolené, 5 dnů „sick days“, stravenky,
FKSP

Místo výkonu práce:

Pracoviště Jablonné v Podještědí, Školní ul. 12, Jablonné v Podještědí s dílčí
působností v rámci územního vymezení RP Liberecko

Další informace podá:




Ing. Tomáš Besta, vedoucí Správy CHKO Lužické hory,
tomas.besta@nature.cz, 602 225 746
Ing.Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko, jiri.husek@nature.cz, 602 664 849

V Liberci dne 3.1.2018

Ing. Tomáš Besta,
vedoucí Správy CHKO Lužické hory



