VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST V PRACOVNÍM POMĚRU
Datum: 8. března 2021
Č. j.: MZP/2021/260/681
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje společné výběrové řízení
na obsazení čtyř míst
000766, 000767, 000768 a 000769 referent/ka
v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

Místem výkonu práce je Praha.
Činnosti na místech budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2022.
Předpokládaným dnem nástupu je 1. červenec 2021.
Místa jsou zařazena do 12. platové třídy1.
NÁPLŇ ČINNOSTI:
•

•

•

•

Odborná spolupráce v rámci příprav českého předsednictví Radě EU a v jeho průběhu (2. pololetí
2022): zajištění a zpracování podkladů k projednávaným tématům v oblasti mezinárodní ochrany
biodiverzity (Úmluva o biologické rozmanitosti, CITES a další), průběžné sledování vývoje
v jednotlivých tématech.
Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby
ústavních činitelů na základě informací o činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy
a samosprávy, politických stran, ekonomických, odborových i jiných subjektů včetně zajišťování
zpracovávání podkladů pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
Organizační, koordinační a logistická podpora českého předsednictví na jednáních orgánů EU
a mezinárodních úmluv; pracovní komunikace s experty v ČR, dalšími resorty, zástupci ostatních
členských států EU, institucemi EU či sekretariáty mezinárodních úmluv.
Podpora dalších aktivit v agendě odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
souvisejících s přípravou a průběhem českého předsednictví.

POŽADAVKY:
• Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
• znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. stupni znalosti cizího jazyka
pro standardizované jazykové zkoušky2.
VÝHODOU jsou praxe nebo dobrá orientace v agendě mezinárodní ochrany biodiverzity a znalost
fungování EU, znalost francouzského, případně španělského jazyka, studijní či pracovní zkušenost
ze zahraničí, ochota k vysokému pracovnímu nasazení během českého předsednictví, a to zejména
na zahraničních jednáních, výborné komunikační a koordinační dovednosti, samostatnost, schopnost
rychle se zorientovat v odborných podkladech a pracovat s nimi.
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Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam
standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajímavou a dynamickou práci,
práci v přátelském kolektivu,
5 týdnů dovolené,
5 dnů indispozičního volna,
příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění,
pružnou pracovní dobu,
možnost umístění dítěte do Dětské skupiny,
podporu v odborném růstu.

Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu),
motivačním dopisem v českém i anglickém jazyce, kopií vysokoškolského diplomu prokazujícího
dosažené vzdělání, kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti
cizího jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové
kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech2 doručte ve lhůtě do 23. dubna 2021 v elektronické
podobě na adresu
zamestnani@mzp.cz
nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000766, 000767, 000768 a 000769“.
Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady
a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou
pozváni k pohovoru.
S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li
výslovně jiný způsob.

Ing. Karel Chovanec
ředitel odboru personálního a státní služby

