VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, V.V.I.
VYHLAŠUJE
VÝBĔROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ MÍSTO
technik – podpůrné práce v GIS
OBSAH PRÁCE
-

Digitalizace/vektorizace tematických rastrových dat

-

Kontrola výstupů vektorizace

-

Kontrola shody mapových podkladů v terénu

POŽADOVANÉ VZDĔLÁNÍ A ZKUŠENOSTI
Uchazeč/ka by měl/a:
- disponovat univerzitním vzděláním (Bc. a výše) přírodovědného nebo technického směru v oborech
ekologie, ekologie krajiny nebo fyzická geografie anebo příbuzných přírodovědných a technických
oborech;
- předchozí zkušenosti s prací v GIS (Arcview, QGIS, apod.) výhodou;
Součástí přihlášky do výběrového řízení je odborný životopis uchazeče/ky
O ZAMĔSTNAVATELI
VÚKOZ je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR dle
zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik,
výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a
výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Ústav existuje kontinuálně již od roku 1927, kdy byl
výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství založen na bývalém panství hraběte Arnošta Emanuela
Silva Taroucy v Průhonicích. V současnosti představuje multioborové pracoviště, pokrývající komplexní
výzkum krajiny na všech úrovních – na škále ekosystémů, společenstev a populací až k jednotlivým
organismům.
Brněnské pracoviště VUKOZ se od roku 1992 zabývá zejména problematikou ekologie krajiny a
ekologie lesa jak v základním tak v aplikovaném výzkumu. Odbor ekologie krajiny se zaměřuje
především na výzkum dlouhodobých změn využívání krajiny a krajinné struktury, ekologických sítí a
zelené infrastruktury a na další témata související s výzkumem krajiny.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Typ pracovní smlouvy: pracovní smlouva na dobu určitou se zkušební dobou
Výše úvazku: plný úvazek – 40 hodin týdně, v případě dohody částečný úvazek (lze i při studiu)
Nástup do zaměstnání: 1.2.2018 nebo dle dohody s ohledem na možnosti uchazeče
Mzda: dle platného mzdového předpisu VÚKOZ, v.v.i.
Místo výkonu práce: Brno, Lidická 25/27
Kontakt: doplňující informace, konzultace poskytne Jakub Houška, vedoucí odboru ekologie krajiny
VÚKOZ, v.v.i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, tel. +420 541 126 271, jakub.houska@vukoz.cz

Přihlášky obsahující životopis a případné doporučující dopisy zasílejte do 25.1.2018 na adresu: Jakub
Houška, vedoucí odboru ekologie krajiny VÚKOZ, v.v.i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, tel. +420 541 126
271, jakub.houska@vukoz.cz.
Všem uchazečům potvrdíme elektronicky přijetí přihlášky, stejně jako pozvánku k osobnímu pohovoru
na brněnské pracoviště VÚKOZ.

