
 

 

Správa Národního parku Podyjí 

přijme pracovníka/pracovnici na pozici odborný pracovník GIS 
 

Nabízíme: 

 plný nebo částečný pracovní úvazek (min. 0,5) 

 finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s možností osobního 

příplatku 

 klouzavou pracovní dobu 

 profesní růst formou hrazených účastí na školení, seminářích a konferencích 

 benefity vyplývající z kolektivní smlouvy 

 terénní práci v atraktivním přírodním prostředí 

 

 

Požadujeme: 

 VŠ vzdělání  

 znalost GIS (ArcGIS, QGis) 

 

 schopnost analytického myšlení pro plánování rozvoje technologií GIS v organizaci 

 komunikační dovednost při řešení uživatelské podpory v organizaci a při spolupráci 

s partnery v resortu MŽP či s externími dodavateli  

 základní aktivní znalost AJ 

 řidičský průkaz sk. B 

 orientaci v příslušné legislativě 

 

Výhodou: 

 doložitelná praxe v oboru GIS 

 znalost technologií a produktů ESRI (ArcGIS Online, Arc GIS Desktop ) 

 pokročilá znalost relačních databází 

 znalost zpracování a publikování digitálních map 

 znalost NJ 

 reference či referenční kontakty 

 

 

Obecná charakteristika vykonávané práce: 

 koordinace sběru a zpracování dat o území, jejich správa a zálohování, řízení přístupu 

k datům a poskytování dat externím subjektům 

 metodická a technická podpora v oblasti GIS, uživatelská podpora a školení 

pracovníků k využití aplikací GIS 

  pokročilé zpracování dat (relačních databází, prostorové analýzy vektorových a 

rastrových dat v GIS, statistické vyhodnoceni a interpretace dat, grafická prezentace 

tematických jevů o území – tvorba tematických map) 

 zajišťování a koordinace činností v oblasti IT a GIS mezi Správou NP Podyjí a dalšími 

spolupracujícími subjekty (např. Ministerstvem životního prostředí, resortními 

organizacemi, školami, Správou NP Thayatal) 

 spolupráce na přednáškové a propagační činnosti 

 

 

 



 

 

Místo výkonu práce: 

Znojmo – sídlo organizace, částečně detašovaná pracoviště organizace (Podmolí, 

Čížov) 

 

Předpokládané období nástupu: 

 květen – červen 2021 

 

Obsah přihlášky: 

 strukturovaný životopis 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 volitelně reference či referenční kontakty 

 

Termín pro zaslání přihlášky: 10. 5. 2021 do 12:00 hodin 

Adresa pro podání: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

Elektronická adresa: info@nppodyji.cz 

Kontakt: RNDr. Jan Kos, 721853440, kos@nppodyji.cz 

 

Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady, budou pozváni k osobnímu pohovoru.  

 

Poučení: 

 zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích 

osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání.  

 Správa Národního parku Podyjí si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně 

nevybrat žádného zájemce. 


