VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, V.V.I.
VYHLAŠUJE
VÝBĔROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ MÍSTO
vedoucí odboru ekologie krajiny – senior researcher
OBSAH PRÁCE
-

odpovědnost za řízení a rozvoj odboru v oblasti vědecké, personální a finanční

-

budování funkčního vědeckého týmu

-

rozvoj vědecké spolupráce na národní a zejména mezinárodní úrovni

-

příprava a vedení vědeckých projektů v oboru ekologie krajiny

-

publikace vědeckých článků v mezinárodních vědeckých časopisech (WOS, SCOPUS)

POŽADOVANÉ VZDĔLÁNÍ A ZKUŠENOSTI
Uchazeč/ka by měl/a:
- disponovat univerzitním vzděláním přírodovědného nebo přírodovědně-technického směru a hodností
Ph.D. v oborech souvisejících s ekologií krajiny;
- mít zkušenosti s řešením vědeckých projektů a analýz v oblasti ekologického výzkumu na krajinné
úrovni;
- mít zkušenosti s publikováním výsledků vědecké práce v mezinárodních vědeckých časopisech (WOS,
SCOPUS);
- prokázat orientaci v současných krajinně-ekologických tématech a výzvách;
- disponovat kontakty na mezinárodní úrovni, zkušenostmi ze zahraničí (stáže, postdoc projekty
apod.);
- mít vizi, kam odbor směřovat;
- mít velmi dobrou znalost anglického jazyka.
Součástí přihlášky do výběrového řízení je odborný životopis uchazeče/ky a návrh
koncepce rozvoje odboru ekologie krajiny (v rozsahu max. dvou stran A4). Doporučující
dopisy od renomovaných osobností výhodou.
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.
Brněnské pracoviště VUKOZ se 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 na základě starých topografických map a
leteckých snímků a souvisejících procesů a hybných sil, a výzkum ekologických sítí a zelené
infrastruktury. Více informací o odboru naleznete na http://www.vukoz.cz/index.php/vyzkumodbory/060

ZÁKLADNÍ FAKTA
Typ pracovní smlouv: pracovní smlouva na dobu neurčitou se zušební dobou, funkční jmenování
ředitelem ústavu
Výše úvazku: plný úvazek – 40 hodin týdně
Nástup do zaměstnání: 1.1.2018 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 Tomáš Vrška, vedoucí odboru ekologie lesa
VÚKOZ, v.v.i. (dočasně pověřen vedením odboru ekologie krajiny), Lidická 25/27, 602 00 Brno, tel.
+420 541 126 263, tomas.vrska@vukoz.cz,
Přihlášky obsahující životopis, koncepci rozvoje odboru ekologie krajiny (v rozsahu max. dvou stran
A4) a případné doporučující dopisy zasílejte do 15.11.2017 na adresu: Tomáš Vrška, VÚKOZ, v.v.i.,
Lidická 25/27, 602 00 Brno, nebo elektronicky na tomas.vrska@vukoz.cz
Všem uchazečům potvrdíme elektronicky přijetí přihlášky, stejně jako výsledek prvního kola
výběrového řízení. Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola k osobnímu rozhovoru na
brněnské pracoviště VÚKOZ.

