SDRUŽENÍ KRAJINA (www.sdruzenikrajina.cz) HLEDÁ
kolegu/kolegyni na plný pracovní úvazek na pozici
PRACOVNÍK / PRACOVNICE V ZEMĚDĚLSTVÍ A OCHRANĚ PŘÍRODY
Nabízíme:
- zázemí zavedeného a stabilního občanského spolku
- spolupráce na úspěšném chovu ovcí
- možnost podílet se na zavedení chovu koní
- práce s vycvičeným ovčáckým psem, výchova pasteveckých strážních psů
- tvůrčí pracovní prostředí
- odpovědnou a důležitou práci podporující ochranu venkovské krajiny
- možnost samostatně pečovat o lesní a zemědělské kultury (sad, orná půda)
- flexibilní pracovní doba
- nové zkušenosti
- mzdu obvyklou pro danou pozici
Požadujeme:
- odpovědnost, pečlivost, komunikační schopnosti,
- schopnost pracovat samostatně i v týmu, časovou flexibilitu
- fyzickou zdatnost, zdravotní předpoklady
- schopnost práce se zvířaty (péče o ovce, koně a psy)
- perspektivu dlouhodobé spolupráce
- zkušenost s prací na PC
- řidičský průkaz - aktivní řidič, ovládání traktoru
Upřednostníme:
- zkušenosti v oborech odpovídajících náplni práce
- nekuřáka/nekuřačku
Náplň práce:
- práce na podmáčených loukách,
- administrativní práce
- práce se zvířaty (ovce, koně, ovčáčtí psi), práce se zemědělskou technikou (traktor)
- realizace a organizace akcí zaměřených na ochranu přírody a péči o krajinu
Podmínky výkonu práce:
Smlouva na dobu určitou do 30.11.2018, s perspektivou přechodu na dobu neurčitou
Možný nástup: 3. dubna 2018
Místo výkonu práce: Počítky (sídlo), CHKO Žďárské vrchy a okolí (pozemky v péči)
Pracovní doba: pružná s nerovnoměrným rozložením, průměrně 40 hod týdně
Zkušební doba: 2 měsíce
Pokud máte o nabízenou práci zájem, zašlete do 12.2.2018 strukturovaný životopis a motivační dopis emailem na adresu mareckova@sdruzenikrajina.cz - termín prodloužen do 26.2.2018.
Na základě zaslaných podkladů bude proveden předvýběr. K osobnímu pohovoru budou e-mailem přizváni
pouze uchazeči úspěšní v předvýběru. Uchazeči, kteří neobdrží pozvání k pohovoru do 10.3.2018, nebyli
úspěšní.
Sdružení Krajina si vyhrazuje možnost nevybrat žádného z uchazečů, prodloužit lhůty, vyhlásit další kolo
nebo výběr zrušit. Uchazeči, kteří úspěšně prošli předvýběrem, budou v těchto případech informováni.

