Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
hledá vhodné kandidáty na pozice v projektu

OBNOVNÝ MANAGEMENT KRKONOŠSKÝCH LUK
Obecně platné požadavky na pracovníky:











alespoň rámcová znalost území Krkonoš;
kladný vztah k činnosti a poslání Správy KRNAP;
schopnost logického a kritického uvažování;
smysl pro odpovědnost, samostatnost, svědomitost;
systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů;
dobrá znalost práce se sw. MS Office zejména Word a Excell, případně s obdobou;
spolupráce při přípravě podkladů pro naplňování PR aktivit projektu;
aktivní používání řidičského oprávnění skupiny B;
znalost anglického jazyka na komunikační úrovni (mimo vedoucího PS);
trestní bezúhonnost.

Obecně platná nabídka:
 podle typu úvazku bude pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou (12 měsíců) s
možností jejího následného prodloužení (mimo vedoucího PS),
 platové ohodnocení dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 osobní ohodnocení a odměny za nadstandardní výkon, udělované na základě plnění
ověřitelných indikátorů
 výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravenky, FKSP),
 smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš,
 práci v přátelském a motivovaném kolektivu.

První pozice

VEDOUCÍ PROJEKTU, GARANT AKTIVITY MANAGEMENT A GARANT PĚTI
PROJEKTOVÝCH LOKALIT
Popis role dle projektu:
Vedoucí projektu řeší zásadní organizační záležitosti projektu a je odpovědný za
naplňování projektového cíle, dodržování náplně a harmonogramu jednotlivých aktivit,
dodržování plynulého čerpání alokovaných prostředků. Dále je také kontaktní osobou pro
zástupce SFŽP, vedení Správy KRNAP a Rady projektu.
Vedoucím projektu bude odborník se zkušenostmi s vedením projektů obdobného rozsahu.
Vedoucí musí mít alespoň rámcové zkušenosti s náplněmi jednotlivých aktivit. Hlubší vhled a
praxe bude požadována u aktivity Obnovný management, kde vedoucí bude zároveň garantem
celé aktivity a navíc garantem pěti z projektových enkláv. Garance aktivity i projektových enkláv
slouží vedoucímu k získání praktického vhledu do naplňování klíčové aktivity projektu.
Vedoucí projektu svolává porady projektového týmu a podle potřeby vedení Správy KRNAP či
SFŽP též svolává kontrolní dny. S jednotlivými garanty aktivit řeší běžné provozní záležitosti.
Popis pracovní pozice:
 naplňování projektových aktivit pro dosažení projektových cílů při dodržení
harmonogramu,
 spolupráce s garanty projektu a dalšími nadřízenými dle org. schéma Správy KRNAP,
 vedení projektového týmu, organizace, zajišťování potřeb týmu,
 sladění fungování týmu s organizačním členěním Správy KRNAP,
 organizační plánování, tvorba a kontrola dodržování procesních (organizačních)
schémat,
 finanční plánování, rozpočtování, dodržování cash-flow, dohled nad fakturací,
 komunikace napříč týmem, Správou KRNAP, SFŽP, projektovými partnery, externími
firmami atd.
 podněty pro PR garantu aktivity Informovanost,
 organizuje MNG na 5 lokalitách dle náplně pozice garanta plošného MNG,
 výkazy projektového postupu a projektových výstupů dle potřeb donora či nadřízených,
 organizace porad, kontrolních dní, služebních cest apod.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského, přírodovědného, případně
ekonomického, či manažerského oboru,
 praxe v uvedených oborech min. 3 roky,
 praxe v organizaci zabývající se ochranou přírody či ekologickým zemědělstvím min. 1
rok,
 praxe ve vedení projektu o minimálním objemu prostředků 1 mil. Kč,
 praxe ve vedení týmu o min. počtu 5 osob,
 výborné komunikační schopnosti,
 znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x),
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 11 (rozpětí
21.480 – 32.290 Kč)
 pracovní úvazek 1, nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019)
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího
následného prodloužení až do 31. 10. 2023 (doba trvání projektu)

Druhá pozice

ASISTENT VEDOUCÍHO PROJEKTU, KOORDINÁTOR A GARANT AKTIVITY
INFORMOVANOST

Popis role dle projektu:
Asistent kooperuje s vedoucím projektu při administrativním řízením projektu a
zejména finančním řízení. Podle přidělených pravomocí zastupuje vedoucího projektu v době
jeho nepřítomnosti, účastní se všech schůzek vedoucího projektu, pořizuje zápisy, je odpovědný
za správné vedení projektového archivu, zajišťuje hladký průběh fakturací, je v úzkém kontaktu
s ekonomickým oddělením Správy KRNAP, zejména prostředníkem mezi garanty aktivit a
účetním oddělením Správy KRNAP, vede paralelní kontrolní účetní evidenci, sleduje čerpání
projektových prostředků, připravuje pro vedoucího projektu pravidelné vyúčtování projektových
nákladů. Administrátor je zároveň garantem aktivity Informovanost.
Popis pracovní pozice:
 naplňování projektových aktivit pro dosažení projektových cílů;
 asistence vedoucímu projektu, spolupráce s garanty projektu a dalšími nadřízenými dle
org. schéma Správy KRNAP;
 koordinace, praktické zajišťování potřeb týmu;
 zajišťuje plynulý tok informací mezi členy týmu i navenek;
 naplňování a praktická kontrola dodržování procesních (organizačních) schémat;
 zajišťování oběhu dokumentů, fakturace, evidence dokumentů, archivace;
 zpracování PR výstupů aktivity Informovanost: náplň, zákl. grafická úprava a tiskových
zpráv, organizace exkurzí, psaní článků o projektu a jeho aktivitách apod.;
 obsluha WEB, Facebook stránek projektu;
 vede základní účetní evidenci, zpracovává výkazy a ekonomické výstupy.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického, manažerského či
přírodovědného oboru;
 kladný vztah k ochraně přírody;
 výborné komunikační schopnosti.
Výhodou:
 přímá účast na projektu nebo v organizaci s minimálním ročním obratem 1 mil. Kč,
 praxe v organizováním osob, s oběhem dokumentů, evidencí, archivací,
 zkušenosti s náplní a zpracováním PR výstupů výhodou,
 znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x),
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 10 (rozpětí
19.760 – 29.740 Kč)
 pracovní úvazek:

0,8 Asistent vedoucího projektu
0,2 Garant aktivity informovanosti

nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019)
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího
následného prodloužení až do 31. 10. 2023 (doba trvání projektu)

Třetí pozice
GARANT PLOŠNÉHO MNG
Popis role dle projektu:
Garant je zodpovědný za sestavování MNG plánů a realizaci opatření na jemu svěřených
lokalitách (15). Sleduje a zaznamenává průběh managementových opatření, reaguje na změněné
podmínky, které operativně řeší s hospodářem. Garant je prostředníkem mezi hospodářem a
projektovým týmem, či dalšími odbornými pracovníky Správy KRNAP. Vše eviduje v aplikační
databázi LUHOP. Poskytuje informace garantovy aktivity, na vyžádání zpracovává podklady pro
výstupy aktivity Informovanost. Garant zadává nezbytné účetní operace a podklady spojené s
jeho lokalitami, účastní se porad projektového týmu. Garantem bude pracovník se zkušenostmi
z provádění ochranářských opatření, s kvalitními komunikačními dovednostmi.
Popis pracovní pozice:
 administrativní zajištění, plánování a kontrola realizace prací praktického managementu
bezlesí v KRNAP (seč travních porostů, pastva hospodářských zvířat, terénní úpravy
atp.);
 každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 zastupování garanta aktivity při kontrolách realizace prací a při dalších aktivitách nutných
pro naplňování cílů projektu;
 zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy;
 asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a
realizaci managementu bezlesí v KRNAP.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské případně středoškolské vzdělání přírodovědného (biologie,
OŽP) nebo zemědělského směru;
 základní botanické znalosti;
 alespoň základní znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x);
 základní znalosti zemědělských technologií;
 organizační dovednosti;
 dobré komunikační schopnosti.
Výhodou:
 zkušenosti s plánováním, kontrolami a evidencí činností dalšího pracovníka,
 praxe v oblasti ochrany přírody, příp. týmové práce při naplňování obdobného projektu
min. 1 rok.
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 10 (rozpětí
19.760 – 29.740 Kč)
 pracovní úvazek 1
nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019)
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího
následného prodloužení až do 31. 10. 2023 (doba trvání projektu)

Čtvrtá pozice
GARANT SPECIÁLNÍHO MANAGEMENTU
Popis role dle projektu:
Garant speciálního MNG je koordinátorem pracovní skupiny Správy KRNAP a
koordinátorem dodavatelů technicky náročných externích služeb.
Ve spolupráci s garanty enkláv připravuje plány opatření, zadává, dohlíží a přebírá
provedená opatření. Žádá a eviduje souhlasy majitelů pozemků s činností Správy KRNAP.
Koordinuje realizaci opatření tak aby nedocházelo ke střetům s prováděním obecného
obnovného managementu hospodáři či s další terénní činností Správy KRNAP.
Ve spolupráci s vedoucím projektu sestavuje pro každý rok pracovní skupinu. Stará se o
sestavení a naplnění harmonogramu prací. Provádí náhodné i pravidelné kontroly činnosti a
bezpečnosti práce. Zajišťuje materiál nezbytný pro chod skupiny.
Garant dále zajišťuje plán opatření jdoucích nad možnosti pracovní skupiny a jeho následnou
realizaci. Vypracovává projektovou dokumentaci, zajišťuje výběrové řízení, koordinuje
zhotovitele, přebírá a fakturuje provedená opatření. Vše zaznamenává do LUHOP.
Popis pracovní pozice:
 plánování a kontrola realizace prací speciálního managementu bezlesí v KRNAP (výřezy
dřevin, vodní hospodářství, likvidace plevelů, terénní úpravy a další technická řešení na
loukách);
 odborné vedení pracovní skupiny Správy KRNAP (PS) ve spolupráci s vedoucím projektu
a vedoucím PS;
 plánování a kontrola prací PS ve spolupráci s garanty lokalit plošného managementu,
 zajištění materiálového vybavení, kontrola evidence činnosti PS v XLS a SHP formátech
od vedoucího PS;
 každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy;
 asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a
realizaci managementu bezlesí v KRNAP.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské případně středoškolské vzdělání přírodovědného směru
(biologické, zemědělské, OŽP);
 praxe v oblasti ochrany přírody, příp. týmové práce při naplňování obdobného projektu
min. 1 rok;
 zkušenosti z plánování, kontroly a evidence činnosti dalších subjektů;
 základní znalosti biologie;
 znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x);
 základní znalosti zemědělských a zahradnických technologií;
 organizační dovednosti;
 dobré komunikační schopnosti.
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 10 v případě
VŠ (rozpětí 19.760 – 29.740 Kč)
 pracovní úvazek 1 - nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019) do 31. 12. 2020
úvazek 0,5 - od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2023 s perspektivou rozšíření úvazku
dle aktuální situace v naplňování cílů projektu.
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího
následného prodloužení viz výše;
 výhody zaměstnanců státní organizace (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…).

Pátá pozice
GARANT AKTIVITY PLÁNY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ
Popis role dle projektu:
Garant aktivity Plány šetrného hospodaření (dále PŠH) je zároveň zhotovitelem plánů
šetrného hospodaření. Bude pracovníkem s výbornými komunikačními a vyjednávacími
schopnostmi, mít zkušenosti s realizací zemědělských prací, logistikou v zemědělství, bude se
orientovat v managementovém plánování, v přírodních hodnotách národního parku a bude
schopný kritického strategického uvažování a nacházení kompromisů při prosazování
odpovídající péče o druhově bohaté travní porosty.
Popis pracovní pozice:
 administrativní zajištění, spolupráce s vedoucím projektu a projektovým týmem na
naplnění projektových cílů;
 tvorba PŠH tzn. aktualizace a rozšíření stávajících nebo vytvoření zcela nových PŠH;
 PŠH zahrnuje:
o navázání kontaktu a vzbuzení zájmu o PŠH u vhodného hospodáře,
o expertní biologický průzkum farmy,
o klasifikaci a prioritizaci přírodních hodnot,
o podrobnou ekonomickou, logistickou analýzu farmy,
o vypracování detailního návrhu PŠH,
o průběžné diskuse s farmářem, orgánem ochrany přírody a zástupci SZIF při
přípravě návrhu PŠH,
o optimalizace PŠH během jeho implementace do praxe.
 každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy;
 asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a
realizaci managementu bezlesí v KRNAP.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru (biologické, zemědělské, OŽP);
 praxe v oblasti ochrany přírody min. 5 let;
 orientace v ekonomice farmy hospodařící minimálně na rozloze 30 ha;
znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x);
 výborné komunikační schopnosti.
Výhodou:
 zkušenosti s praktickým chodem farmy, hospodářství;
 znalost dotačních schémat v zemědělství v ČR a EU.
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 11 v případě
VŠ (rozpětí 21.480 – 32.290 Kč);
 pracovní úvazek 1 - nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019) do 31. 05. 2023;
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího
následného prodloužení - viz výše;

Šestá pozice
VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY (SEZONNÍ)
Popis role dle projektu:
Pracovní skupina Správy KRNAP sestává ze čtyř pracovníků, vedoucího skupiny a tří
řadových členů. Vedoucí skupiny je koordinován garantem speciálního managementu a je
zodpovědný za realizaci jím určeného objemu prací. Zaznamenává dosažené výsledky do
pracovního deníku, zaznamenává geografické údaje pro evidenci a potřeby managementového
monitoringu. Všichni členové skupiny budou vyškoleni na práce s JMP a křovinořezem, dále
budou způsobilí nakládat s přípravky na ochranu rostlin dle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Popis pracovní pozice:
 vedení pracovní skupiny Správy KRNAP (PS) dle pokynů garanta speciálního
managementu;
 organizace prací PS v místě realizace, evidence stavu před a po realizaci;
 fyzická realizace prací speciálního managementu bezlesí v KRNAP (výřezy dřevin, vodní
hospodářství, likvidace plevelů, terénní úpravy a další technická řešení na loukách);
 získává informace o provádění ostatních hospodářských prací a předchází střetům ve
spolupráci s garanty lokalit plošného managementu;
 zajištění materiálového vybavení, evidence činnosti PS v XLS a SHP formátech;
 každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy.
Požadavky:
 ukončené středoškolské vzdělání přírodovědného či technického směru (biologické,
zemědělské, zahradnické, lesnické, OŽP, technické),
 praxe v oblasti ochrany přírody, příp. lesnictví, zahradnictví apod.
 vůdčí schopnosti, schopnost si získat a udržet respekt podřízených pracovníků PS,
 zkušenosti časové náročnosti realizace zadaných prací,
 fyzická zdatnost pro práci v klimaticky a terénně náročných podmínkách,
 zkušenosti z plánování, kontroly a evidence činnosti dalších pracovníků,
 organizační dovednosti,
 dobré komunikační schopnosti,
 odborná způsobilost pro práce s JMP a křovinořezem,
Výhodou:
 způsobilost nakládat s přípravky na ochranu rostlin dle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o
odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Nabízíme:
 odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění - platová třída 8 (rozpětí
16.800 – 25.330 Kč);
 pracovní úvazek 1 sezónní - od 01. 04. 2019 do 31. 10. 2019;
Vzhledem k sezónní práci se stejné podmínky uplatní i pro roky 2020-2023.
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu sezónních prací;

PRO VŠECH ŠEST PRACOVNÍCH POZIC PLATÍ TYTO SPOLEČNÉ PODMÍNKY:
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
K přihlášce je nutno přiložit:
• motivační dopis (max. 1 A4)
• strukturovaný životopis (max. 1 A4)
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - ověřenou
• výpis z rejstříku trestů (ne starší dvou měsíců)
• souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (GDPR), v platném znění
Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:
• Vrchlabí, 01. 03. 2019 (max. 01. 04. 2019)
Termín pro doručení přihlášky:
• 8. 02. 2019 do 12:00 hod.
Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace v obálce označené:
„Výběrové řízení – OBNOVNÝ MANAGEMENT KRKONOŠSKÝCH LUK – PRACOVNÍ POZICE
……… (dle zájmu)“
Výběrové řízení je dvoukolové:
K pohovoru budou vybraní uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu v termínu: 11. - 15. 2.
Bližší informace poskytne:
Martina Hrochová, tel. 499456616, gsm.: 737225401, e-mail: mhrochova@krnap.cz
Správa KRNAP si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

