Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
hledá dva vhodné kandidáty na pozici

Lesní
Popis pracovní pozice
•
•
•
•

Organizace pěstební a těžební činnosti na svěřeném lesnickém úseku v souladu s cíli a
posláním národního parku
Péče o terénní vybavení (návštěvnická infrastruktura, myslivecká zařízení) na svěřeném
lesnickém úseku
Výkon práva myslivosti v režijní honitbě
Výkon strážní služby ve spolupráci se stráží přírody

Požadujeme:
•

Min. SŠ vzdělání lesnického směru

•
•
•
•

Organizační schopnosti, samostatné a iniciativní řešení problémů
Výborné komunikační schopnosti
Výborná fyzická zdatnost
Řidičský průkaz skupiny B

•
•
•

Žalost práce na PC - MS Office, znalost práce v GIS výhodou
Trestní bezúhonnost
Zbrojní průkaz sk. C, lovecký lístek

Výhodou:
•
•

Řidičský průkaz skupiny A v plném rozsahu (sněžná pásová vozidla), T (traktory), BE
Aktivní lyžař, skialpinista

Nabízíme:
•
•
•

•
•

Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností
prodloužení na dobu neurčitou
Pracovní úvazek 1, tj. 40 hodin/týden
Odpovídající finanční ohodnocení na základě splněných požadavků, délky praxe a
dosaženého vzdělání dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění, platné pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 1, platová třída 9
Výhody zaměstnanců státní správy (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 5 dní
pracovního volna, penzijní připojištění a další)
Smysluplná a kreativní práce v dobrém kolektivu s dlouhodobým pozitivním vlivem na
přírodu Krkonoš, možnost vlastní realizace.

Přihláška musí obsahovat:
•
•
•
•
•

Označení výběrového řízení
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení
Strukturovaný životopis a motivační dopis
Kopii dokladu o nejvyšším vzdělání
Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)

Místo výkonu práce:
•
•

Územní pracoviště Pec pod Sněžkou
Územní pracoviště Horní Maršov

Přihlášku označenou jako „Výběrové řízení - lesní11 je možné doručit osobně nebo
poštou na adresu Správa KRNAP, Martina Hrochová, personální oddělení,
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, nebo na e-mail: mhrochova@krnap.cz, do 30. 11.

2022 do 12:00 hod.
K případnému pohovoru budou uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu. Důležitým
kritériem při rozhodování o pohovoru bude motivační dopis.
Předpokládaný datum nástupu: 01.03. 2023 nebo po dohodě
Předpokládaný datum ústních pohovorů: 14. 12. 2022 v sídle organizace.
Bližší informace poskytne uchazečům Mgr. Dušan Havlík (tel.: 731 190 243, e-mail:
dhavlik@krnap.cz)
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.

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

