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hledá kolegu na pozici 
 
vedoucí pracovní skupiny při péči o krkonošské louky 
Náplň práce: (i) vedení tříčlenné pracovní skupiny při kosení horských luk ručně vedenou 
sekačkou. Náplň práce obsahuje i samotnou obsluhu a údržbu ručně vedených strojů při 
výrobě sena a koordinaci pracovníků při operaci s těmito stroji a evidenci provedených prací. 
Ve vrcholné sezoně potom i koordinaci a vedení brigádníků. 
požadavky: 
 SŠ přírodovědného směru (biologie, zemědělství, OŽP,…) s maturitou 
 praxe týmové práce při realizaci termínovaných zakázek min. 3 roky 
 fyzickou zdatnost i pro práci za každého počasí v horském terénu 
 ochotu pracovat manuálně i intelektuálně 
 samostatnost, svědomitost, systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů 
 práce na PC (word, excel, internet,tisk) 
 výborné komunikační schopnosti 
 řidičské oprávnění B+E 
 trestní bezúhonnost 

nabízíme: 
 práce na projektu s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš 
 práce v přátelském kolektivu v terénu (až 75%) a klidné kanceláři 
 obvyklá odměna odpovídající výkonu a nasazení 

 
přihláška musí obsahovat: 
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého poby-

tu, kontaktní adresu, telefonické a emailové spojení 
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení 

 
k přihlášce je nutno přiložit: 
 strukturovaný životopis a motivační dopis (min. 0,5 A4, max. 1 A4) 
 kopii dokladu o nejvyšším vzdělání 

 
místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu: 
 Vrchlabí, EVL Krkonoše, nejpozději 1. 5. 2017, po dohodě lze dříve 
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok, s možností následného 

prodloužení, (zkušební doba 3 měsíce) 
 

Přihlášku je nutno doručit elektronicky na emailovou adresu: zaboj.hrazsky@daphne.cz do 
31. 3. 2017.  
 
Vybraní uchazeči budou prostřednictvím emailu vyzváni k pohovoru, který proběhne v týdnu 
3. - 7. 4. 2017. DAPHNE si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení. 
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