
Asociace ekologických organizací Zelený kruh hledá

Řídící pracovnici nebo pracovníka pro Legislativní centrum Zeleného kruhu
(chief 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.

Rozsah pozice je 1,0 úvazku, termín nástupu je 1. prosince 2012, s minimálně dvěma týdny pro zaškolení, 
které budou nástupu na pozici předcházet.

Náplň práce vedoucí/ho Legislativního centra zahrnuje

• Monitorování legislativy, která se týká životního prostředí, přístupu k informacím v životním prostředí, 
účasti veřejnosti v rozhodovacích řízeních v životním prostředí a přístupu ke spravedlnosti v životním 
prostředí, a poskytování pravidelného informačního servisu v této oblasti nevládním organizacím.

• Koordinace  a  zpracování  společných  pozic  členů  Zeleného  kruhu  k legislativě  a  podíl  na  jejich 
následném prosazování.

• Reportování projektů zaměřených na legislativu.

• Vytváření  ročních a  dlouhodobých priorit  Legislativního centra,  plánování  legislativních kampaní  a 
odpovědnost za jejich naplňování, podíl na řízení legislativních činností.

Co požadujeme? 

- Vysokoškolské vzdělání, nejlépe právní.

- Základní  orientaci  v problematice  ochrany  životního  prostředí,  přístupu  k informacím  a  ke 
spravedlnosti.

- Schopnost dlouhodobě plánovat a realizovat takové plány.

- Schopnost  samostatně  organizovat  vlastní  práci  i  podílet  se  na  řízení  práce  jiných  lidí  v  rámci 
Legislativního centra.

- Bezproblémová práce na PC

- Vynikající znalost českého a anglického jazyka

Co uvítáme navíc?

- Praktickou zkušenost z relevantních oblastí legislativy, z oblasti strategického plánování a řízení (musí 
být doloženo např. v rámci doporučení).

- Praktickou zkušenost s relevantní (podobnou) prací v neziskovém sektoru (musí být doloženo).

- 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  (ne více  než 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  . 
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