
 

 

Správa Národního parku Podyjí přijme pracovníka/pracovnici na pozici 

managera projektových aktivit přeshraniční spolupráce správ Národního 

parku Podyjí a Nationalparku Thayatal. 

 

Pracovní místo:  

Odborný pracovník pro zajištění aktivit projektu „Bezhraniční spolupráce v regionu národního parku 

Podyjí-Thayatal“ (ATCZ252 – nATCZwork) 

• smlouva na dobu určitou, do 31. 12. 2022; 

• pracovní úvazek 1,0; 

• místo výkonu práce Znojmo a území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma; 

• plat odpovídající finančnímu ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle 

Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platné pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, 

9. platová třída (rozpětí 19 730 – 28 920 Kč) případně osobní ohodnocení a odměny dle 

kvality odváděné práce. 

 

Popis pracovní pozice: 

• realizace aktivit projektu zaměřeného na organizaci akcí pro veřejnost a informování 

návštěvníků území Národního parku Podyjí; 

• management projektů bilaterální spolupráce, úzká spolupráce s pracovníky Správy Národního 

parku Thayatal, realizace přeshraničních aktivit (síťování vztahů obcí, škol); 

• informování návštěvníků v terénu nebo informačních bodech Správy Národního parku Podyjí; 

• vykonávání méně či středně náročných manuálních prací v souvislosti s údržbou turistické 

infrastruktury. 

 

Požadujeme: 

• minimálně středoškolské vzdělání odpovídajícího směru (zakončené maturitou); 

• znalost německého popř. anglického jazyka, úroveň B1; 

• pozitivní vztah k ochraně přírody a krajiny; 

• výborné komunikační a organizační schopnosti; 

• časová flexibilita (plnění pracovních povinností i o víkendových a svátečních dnech); 



• plnění pracovních povinností zejména v letní části roku, čerpání dovolené téměř výhradně v 

zimní části roku; 

• dobrá fyzická zdatnost; 

• manuální zručnost; 

• trestní bezúhonnost; 

• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič. 

 

Výhodou: 

• regionální znalost území; 

• znalosti z přírodovědných a lesnických oborů; 

• základní orientaci v problematice ochrany území Národního parku Podyjí a Nationalparku 

Thayatal; 

• reference. 

 

Nabízíme: 

• zajímavou a rozmanitou práci v atraktivním prostředí národního parku a akcích pro veřejnost; 

• možnost podílet se na tvorbě a realizaci koncepce interpretace ochrany přírody v Podyjí; 

• služební telefon; 

• jazykový kurz angličtiny nebo němčiny; 

• výhody zaměstnanců státní organizace (5 týdnů dovolené, možnost čerpání z FKSP, hrazení 

ochranných pomůcek, indispoziční volno, atd.); 

• finanční ohodnocení podle příslušného nařízení vlády s možností osobního příplatku. 

 

Charakteristika práce: 

• komunikace s veřejností, především návštěvníky území Národního parku Podyjí; 

• řízení, organizace a koordinace prací na bilaterálních projektech; 

• vykonávání manuálních prací při údržbě turistické infrastruktury; 

• organizace akcí pro veřejnost, realizace projektových aktivit; 

• spolupráce na přeshraničních akcích pro veřejnost – příprava a realizace; 

• asistence při vícedenních vzdělávacích programech pro školy a pedagogy; 

• úzká spolupráce s ostatními pracovníky správ národních parků Podyjí a Thayatal; 

• pořizování dokumentace a fotodokumentace v terénu; 

• propagace činnosti, záměrů, výsledků a další aktivit Správy Národního parku Podyjí; 

• řízení služebního vozidla; 

• plnění dalších úkolů zadaných nadřízenými pracovníky. 

 

Termín pro zaslání přihlášky a její obsah: do 14. 1. 2022, přihláška musí obsahovat strukturovaný 

životopis, motivační dopis, ověřenou kopii o nejvyšším vzdělání, výpis z rejstříku trestů starý nejdéle 3 

měsíce. Doložené reference nebo referenční kontakty jsou výhodou. Z přihlášek bude proveden užší 

výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Předpokládaný termín pohovorů 

s uchazeči je 3. a 4. týden v lednu 2022. 



Způsob doručení: e-mailem na adresu tomas.rothrockl@nppodyji.cz nebo poštou na adresu Správa 

Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo. Kontaktní osoba pro další informace nebo 

dotazy je Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel organizace. 

 

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. 
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