
 

 
 

 

 

Česká společnost ornitologická vyhlašuje konkurz na pozici 
 

 
Koordinátor projektu „Pod jednou střechou“ 
 

 

 

Projekt „Pod jednou střechou“ je společným projektem České společnosti ornitologické, 

Moravského ornitologického spolku a České společnosti pro ochranu netopýrů, podpořený z Programu 

švýcarsko-české spolupráce. Náplní projektu jsou aktivity zaměřené na zajištění ochrany rorýsů a 

netopýrů ohrožených stavebními úpravami budov na území Olomouckého a Zlínského kraje.  

 

Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 3. 2014, nástup ideálně od 1. 5. 2012 

Úvazek: 0,8 

Pracoviště: Přerov, Olomouc, práce v terénu na území Olomouckého a Zlínského kraje  

 

Náplň práce: 

• Koordinace a administrace projektu,  

• komunikace s partnery projektu, s Nadací Partnerství/poskytovatelem grantu, práce 

s dobrovolníky, 

• organizace školení a seminářů, účast na odborných veletrzích, 

• organizace a realizace výchovně-vzdělávacích a propagačních akcí pro veřejnost, 

• poskytování odborných konzultací, poradenství, 

• organizace a zapojení do monitoringu výskytu rorýsů (a netopýrů), 

• příprava venkovní expozice ochrany ptáků na budovách. 

 

Požadavky na uchazeče: 

• Ukončené SŠ vzdělání (ideálně VŠ přírodovědného nebo stavebního směru),  

• uživatelská znalost práce na PC (MS Office), 

• ŘP skupiny B, 

• pečlivost, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, 

• schopnost a ochota každodenní komunikace se zástupci veřejnosti a různých profesních skupin, 

schopnost řešení sporů,  

• flexibilita, schopnost práce v týmu. 

 



 

 
 

Dále uvítáme: 

• Zkušenosti s vedením a realizací projektů, s prací v neziskovém sektoru, 

• praktické zkušenosti v oboru ochrany přírody (ornitologie, chiropterologie), 

• znalost regionu (Olomoucký nebo Zlínský kraj), 

• zkušenosti s administrací a vývojem webu 

• aktivní znalost anglického jazyka. 

 

Nabízíme: 

 Pestrou a kreativní práci v přátelském kolektivu v úspěšné neziskové organizaci, 

 možnost seberealizace a dalšího profesního rozvoje,  

 flexibilní pracovní dobu, 

 odpovídající finanční ohodnocení.  

 

Své životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte do 16. dubna 2012 na e-mailovou adresu 

viktora@birdlife.cz. Konkurz bude organizován jako dvoukolový. Uchazeče, kteří úspěšně projdou prvním 

kolem, pozveme na osobní pohovor, který proběhne 18. dubna 2012 od 10 hodin v budově Ornitologické 

stanice Muzea Komenského v Přerově, Bezručova 10. Vaše případné dotazy zodpoví: Lukáš Viktora, tel. 

777 579 542, e-mail: viktora@birdlife.cz.  

 
Partneři projektu: 
 

                                                                       
 
Blokový grant financuje: 

 

        
Zprostředkovatel: 
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