Asociace ekologických organizací Zelený kruh hledá

Pracovnici nebo pracovníka pro Legislativní centrum Zeleného kruhu
(policy officer)
Zelený kruh je nezisková nevládní asociace sdružující české organizace aktivní v ochraně životního prostředí a
přírody. Nabízíme netradiční, smysluplnou práci v oblasti legislativy životního prostředí a v týmu zajímavých
lidí, s místem výkonu práce v centru Prahy a odpovídajícím ohodnocením, s možností cestovat, dále se
vzdělávat a účastnit se významných jednání doma i v zahraničí. Práce na této pozici je politická
(environmentální politika je naší základní prioritou), ale nestranická (nepodporujeme konkrétní politické
strany ani politiky).
Rozsah pozice je 0,5 úvazku, termín nástupu je 1. ledna 2013, s minimálně dvěma týdny v prosinci 2012 pro
zaškolení, které budou nástupu na pozici předcházet.
Práce pracovníka/pracovnice Legislativního centra zahrnuje

•

Koordinace společných připomínek členů Zeleného kruhu ke specifické legislativě v ochraně životního
prostředí, přístupu k informacím, účasti v rozhodovacích řízeních a environmentální spravedlnosti, a
jejich zpracování.

•

Aktivní prosazování společných zájmů členů Zeleného kruhu v těchto oblastech, v rámci jednání
s úředníky a politiky, aktivní účastí na konferencích a seminářích.

•

Vedení a administrace schůzek specializovaných pracovních skupin v těchto tématech, vedení
tematických kampaní.

•

Poskytování informací a konzultací členům Zeleného kruhu ve věci politických kampaní v těchto
tématech.

•

Podíl na reportování projektů zaměřených na legislativu.

Co požadujeme?
-

Vysokoškolské vzdělání (např. ochrana životního prostředí, práci životního prostředí, ale specifický
obor není podmínkou).

-

Dobrá orientace v problematice ochrany životního prostředí, přístupu k informacím a ke
spravedlnosti.

-

Schopnost samostatně organizovat vlastní práci v rámci Legislativního centra.

-

Bezproblémová práce na PC.

-

Vynikající znalost českého a anglického jazyka.

Co uvítáme navíc?

-

Praktickou zkušenost v jednání s úředníky a politiky, praktickou zkušenost z relevantních oblastí
legislativy či ochrany životního prostředí, praktickou zkušenost s relevantní (podobnou) prací
v neziskovém sektoru (musí být doloženo např. v rámci doporučení).

-

Vysoké osobní nasazení, pružnost a připravenost učit se novým věcem či pracovat nad rámec předem
stanovených úkolů.

Jak byste se měl/a o pozici ucházet?
Zaslat svůj profesní životopis (2 strany A4), motivační dopis formou emailu (ne více než 1/3 stránky) a
případná doporučení (libovolný rozsah) do pondělí 22. října 2012, 12.00, na adresu
julia.sokolovicova@zelenykruh.cz.

