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Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace          
 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 
 
 

LEKTOR EKOLOGICKO-VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ  
SE ZAMĚŘENÍM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY a 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
 
 
Náplň práce: 

 příprava a realizace ekologicko-výchovných programů (denní, pobytové) 

 příprava „ekodnů“, tvořivých dílen a dalších aktivit pro veřejnost 

 zajištění seminářů pro pedagogické pracovníky 

 spolupráce se školami, školskými zařízeními a ostatními organizacemi v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

 příprava nových projektů organizace zaměřených na vzdělávání v oblasti životního prostředí 

 zajišťování provozu informačního centra 
 
 
Místo výkonu práce:  

 STŘEVLIK, Oldřichov v Hájích č. p. 5 (okres Liberec) 
 
 
Požadavky:  

 SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání přírodovědného, environmentálního nebo pedagogického zaměření 

 zkušenosti s prací s dětmi 

 základní přírodovědné znalosti  

 velmi dobré komunikační dovednosti 

 uživatelská znalost práce s výpočetní technikou (Office, Windows, Excel, Internet) 

 samostatnost, iniciativnost, tvořivost a flexibilita (i časová, např. práce v odpoledních hodinách) 

 bezúhonnost 

 způsobilost k právním úkonům  
 
 
Výhodou:  

 praxe v obdobné pracovní pozici 

 pedagogické zkušenosti 

 zkušenosti s přípravou projektů 

 znalost anglického či německého jazyka pro mezinárodní spolupráci 

 řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 
 
 
Nabízíme: 

 zajímavou a kreativní práci v krajské ekologicko-výchovné organizaci 

 pružnou pracovní dobu 

 pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou (1 rok), po jejím uplynutí je možné na základě 
výsledků pracovníka prodloužení smlouvy na dobu neurčitou 

 platové zařazení do 9. - 11. platové třídy podle zák. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády číslo 564/2006 
Sb. v platném znění – dle vzdělání a praxe 

 nástup od června 2014 
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Výběrové řízení: 

 V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete do 23. 5. 2014 strukturovaný životopis a 
motivační dopis emailem na jitka.bila@strevlik.cz nebo písemně na adresu organizace (rozhoduje 
datum přijetí organizací). Elektronickou přihlášku považujte za doručenou až po jejím potvrzení 
kontaktním pracovníkem.    

 Uchazeči vybraní na základě zaslaných dokumentů budou pozváni k osobnímu setkání, které se 
uskuteční 29. 5. 2013 – jeho součástí bude osobní pohovor a praktického ověření požadovaných 
pedagogických a přírodovědných znalostí uchazeče. 

 K osobnímu setkání uchazeč předloží výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a 
ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 
 
Kontaktní osoba: 

 Bc. Jitka Bílá, tel.: 482 360 011, email: jitka.bila@strevlik.cz 
 
 
 
 

 
V Oldřichově v Hájích 9. 5. 2014  

                  
Bc. Jitka Bílá, zástupce ředitele  
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