Konkurz na místo pracovníka pro osvětu a vzdělávání
Plný pracovní úvazek, pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.
Nástup nejpozději 1. února 2015, ideálně dříve.
Smlouva na 12 měsíců s možností prodloužení.
Stručný popis práce


Vedení vzdělávacích programů Jaro ožívá a Rorýsí školy.



Organizace a zajištění jednorázových i pravidelných akcí pro veřejnost (Vítání ptačího
zpěvu, Festivaly ptactva, Dny Země, víkendy pro rodiny, exkurze, …).



Příprava vzdělávacích programů, pomůcek a materiálů, správa webů programů.



Propagace programů a akcí ČSO, komunikace s novináři.

Odpovědnost a komunikace
Pracovník bude zodpovědný za splnění řady definovaných úkolů, nezbytné je odpovědné
plánování práce a dodržení časového plánu. Pozice vyžaduje častou komunikaci s ostatními
pracovníky ČSO a zejména navenek se školami (učiteli), s účastníky akcí, dobrovolnými
spolupracovníky a s novináři. Nezbytná je komunikace s mezinárodním koordinátorem
programu Jaro ožívá.
Požadujeme


VŠ vzdělání biologického směru (nebo dlouhodobý hluboký zájem a znalosti
v ornitologii, ochraně přírody a propagaci/vzdělávání),



zkušenosti s environmentálním vzděláváním,



výborné organizační schopnosti,



výborné komunikační schopnosti,



schopnost a ochotu komunikovat v angličtině (email, telefon, osobní jednání),



velkou sebekázeň a odpovědnost při plnění řady rozdílných termínovaných úkolů,



zájem o ornitologii, kladný vztah k občanské společnosti a k nevládním organizacím,



řidičský průkaz skupiny B a ochotu řídit.

Výhodou


pedagogické vzdělání, pedagogická praxe, lektorská praxe, zkušenosti s vedením
kroužků,



zkušenosti s přípravou výukových programů a pomůcek,



hlubší ornitologické znalosti,



zkušenosti s organizováním dobrovolných spolupracovníků,



zkušenosti s administrací webových stránek,



znalost moderních metod přípravy a řízení projektů, zkušenosti s psaním, vedením a
reportováním projektů.

Nabízíme


možnost aktivně se podílet na ochraně ptactva a přírody, pozitivně ovlivňovat myšlení
a jednání veřejnosti, zejména dětí,



velmi pestrou a kreativní práci,



práci ve vlivné nevládní organizaci, která je partnerem BirdLife International v Česku,



inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí; odborné zázemí,



velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu,



možnost profesního růstu včetně navázání kontaktů u nás i v zahraničí,



zaměstnanecké výhody (možnost využití kvalitních dalekohledů, služební telefon
s neomezeným voláním),



platové ohodnocení nad průměrem českých neziskových organizací.

Upozornění
Organizace vzdělávacích akcí vyžaduje častější práci o víkendech, případně vícedenní
pracovní cesty a práci mimo obvyklou pracovní dobu.

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 773 380 285, verm@birdlife.cz.
Přihlášky zasílejte emailem, přiložte stručný životopis a vysvětlete, proč bychom měli
pozvat na pohovor zrovna vás. Současně zašlete stručný návrh hodinového programu pro
žáky základních škol na téma „Ptačí migrace“ – max. 1 strana A4. Pokud máte na svém
kontě vytvořený vzdělávací program nebo materiály, přiložte je (jedna ukázka stačí!).
Každou přihlášku potvrdíme.

Termín pro zaslání přihlášek do konkurzu je 22. listopadu 2014, pohovory
s vybranými uchazeči proběhnou 24—28. listopadu 2014.

