
Správa Národního parku Podyjí 
 

přijme pracovníka/pracovnici do Odboru péče o les 
na pozici odborný pracovník ochrany přírody – lesní 

 
 

Požadujeme: 
- ukončené VŠ vzdělání v magisterském oboru – lesní inženýrství 
- znalosti a osobní zájem v oblasti lesnictví a ochrany přírody a krajiny 
- organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a uvažování, iniciativní přístup k řešení 
úkolů, komunikativnost 
- základní znalost národní legislativy v oboru lesnictví a ochrany přírody a krajiny 
- znalost cizího jazyka – AJ nebo NJ (minimální úroveň A2) 
- uživatelská znalost práce s PC 
- řidičský průkaz skupiny B 
- zbrojní průkaz a lovecký lístek 
- dobrý zdravotní stav 
- schopnost práce v náročném terénu 
- bydlení v místě výkonu práce 
 
 
Výhodou: 
- zájem o kynologii 
- zkušenosti z praxe 
- řidičský průkaz skupiny T 
 
Obsah přihlášky: 
- motivační dopis 
- strukturovaný životopis (s uvedením e-mailové adresy) 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z rejstříku trestů 
- reference 
 
Nabízíme: 
- plný pracovní úvazek, 
- pracovní poměr na dobu určitou do konce roku 2017 s možností prodloužení na dobu 
neurčitou 
- zajímavou práci v unikátním prostředí národního parku 
- finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
- možnost dalšího odborného rozvoje 
 
Charakteristika vykonávané práce: 
Organizace, řízení a kontrola prací na svěřeném lesnickém úseku v lesních porostech a na 
nelesních plochách, zadávání a přejímání prací a výrobků, vystavování základních dokladů 
prvotní evidence, vedení evidence dřevních i ostatních zásob, kontrola dodržování 
stanovených technologických postupů, zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární 
ochrany, zajišťování podkladů pro projekty prací na následující kalendářní rok, výkon práva 



myslivosti, výkon lesní stráže, myslivecké stráže a stráže ochrany přírody, spolupráce s jinými 
vlastníky lesů v rámci svěřeného lesnického úseku, spolupráce s veřejností. 
 
Místo výkonu práce: Lesní správa Podmolí – lesnický úsek Vinohrady (dotčené k. ú.: Znojmo 
– Hradiště, Sedlešovice, Nový Šaldorf, Konice u Znojma, Popice u Znojma) 
 
Předpokládané datum nástupu: září 2017 nebo dle dohody  
 
Zájemci mohou zasílat přihlášky do 30. června 2017 na adresu: 
Správa Národního parku Podyjí 
Na Vyhlídce 5 
669 02 Znojmo 
nebo na e-mail:  vancura@nppodyji.cz 
 
Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu 
pohovoru. Předpokládaný termín pohovorů s uchazeči: 15. červenec 2017. 
 
 
Poučení: 

 Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních 
údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání.  
Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich 
ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Správa Národního parku Podyjí si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat 
žádného zájemce. 
 


