NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA:
LEKTOR EKOLOGICKO-VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ SE ZAMĚŘENÍM
PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Střediska
ekologické
výchovy
Libereckého
příspěvková organizace

kraje,

Místo výkonu práce: STŘEVLIK, Oldřichov v Hájích
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař.vl.č.
564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti:
• samostatná příprava a zajištění ekologicko-výchovných programů pro děti, mládež
a ostatní veřejnost,
• pobytové ekologicko-výchovné programy (příprava a realizace),
• příprava, realizace a koordinování projektů v oblasti ekologické výchovy,
• příprava „ekodnů“, tvůrčích dílen a dalších aktivit z oblasti ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty,
• zajištění a organizace školení a metodické pomoci pro pedagogické pracovníky a
dalších zájemců o problematiku ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,
• spolupráce se školami, školskými zařízeními a ostatními organizacemi v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
• sledování programů v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má
v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č.
140/2001 Sb.,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• ovládání českého jazyka.
Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru nebo zaměřené na ochranu
životního prostředí či zemědělství s dobrými znalostmi botaniky, ekologie a
zoologie
Jiné požadavky:
• schopnost analyticky a koncepčně myslet,
• velmi dobré komunikační dovednosti,
• dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Office, Windows, Excel, Internet),
• samostatnost, iniciativnost, tvořivost a flexibilita (i časová, např. práce
v odpoledních hodinách),
• vysoké pracovní nasazení.
Výhodou:
• pedagogické vzdělání,
• praxe v oboru ekologické výchovy a práce s mládeží,
• dobrá znalost jednoho z uvedených jazyků (němčina, angličtina),
• orientace v problematice ekologické výchovy na úrovni České republiky a institucí
podílejících se na této činnosti,
• kladný vztah k výtvarným a tvořivým činnostem,
• zkušenosti nebo alespoň zájem o práci se zvířaty farmy hospodářských zvířat pro
účely ekologické výchovy.
Místo je vhodné i pro absolventy.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• motivační dopis,
• datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• motivační dopis
• strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekologické
výchovy,
• osobní dotazník včetně nalepené fotografie (tiskopis je k dispozici na webových
stránkách STŘEVLIK (www.strevlik.cz) příp. si lze vyžádat jeho elektronické
zaslání),
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pracovní poměr: na dobu určitou (po dobu mateřské dovolené)
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně na adresu:
Středisko ekologické výhovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
463 31 Oldřichov v Hájích 5
Kontaktní osoba: Radek Hromádka, ředitel
telefon 482 360 011
e-mail: radek.hromadka@strevlik.cz
Přihlášky nelze posílat elektronicky.
Předložené doklady se nevracejí.

Přihlášky lze zasílat průběžně.

