HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT.
Grassland Conservation Advisors koordinátor

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
 A GRASSLAND-HU LIFE Integrált Projektben a gyepes élőhelyeken gazdálkodó gazdák
természetvédelmi tudatosságának növelését célzó, a projektpartnereknél dolgozó
szakemberekből (Grassland Conservation Advisor) álló, tanácsadó rendszer kiépítésének
vezetése
 A projektpartnerekkel együttműködve, a tanácsadó rendszer konkrét céljainak és
feladatainak meghatározása
 A tanácsadó rendszer koordinálása, rendszeres egyeztetés a tagokkal
 Kapcsolattartás a gyepek védelméhez köthető szakmai szervezetekkel
 Kapcsolattartás és egyeztetés a gyepgazdálkodást végző gazdákat képviselő szervezetekkel
 Ismeretterjesztés a természetbarát gyepgazdálkodásról a GRASSLAND-HU LIFE Integrált
Projekt célkitűzéseinek megfelelően
 Rendszeres terepi látogatások és egyeztetések a tanácsadó rendszer tagjaival, illetve egyéb, a
gyepgazdálkodáshoz köthető szervezetekkel
 Részvétel a GRASSLAND-HU LIFE IP releváns feladatainak elvégzésben: szakmai anyagok
készítése, jelentések írása, részvétel szakmapolitikai folyamatokban (jogszabályalkotás, agrárkörnyezetvédelmi támogatási programok előkészítése, véleményezése, stb.)
 Részvétel a LIFE IP adminisztratív feladatinak ellátásában
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
 Felsőfokú iskolai végzettség
 MS Excel, Word felhasználói szintű ismerete
 természetvédelmi ismeretek (fajok, élőhelyek, ökológiai folyamatok, stb.) és gyakorlat
 természetvédelmi jogszabályi ismeretek (tv-i törvény, Natura 2000 jogszabályok és ezek
gyakorlati alkalmazásai)
 az uniós természetvédelmi és agrártámogatási források működésének ismerete
 mezőgazdasági alapismeretek (a gyepgazdálkodásra, legeltetéses állattartásra vonatkozó
előírások, a tevékenységek gazdasági, pénzügyi háttere, elérhető mezőgazdasági
támogatások, stb.)
 a természetvédelmi és gyepgazdálkodási tevékenységek összefüggéseinek ismerete
 jó kommunikációs készség
 csapatjátékos
 képes önállóan dolgozni terepen
 B kategóriás jogosítvány
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
 Gyepgazdálkodási ismeretek (hazai kaszálásos és legeltetéses művelési gyakorlatok részletes
ismerete, az ezekre vonatkozó szabályozás ismerete, a hazai természetvédelemben elterjedt
"jó gyakorlatok" ismerete, a tevékenységek gazdasági-, pénzügyi hátterének és az elérhető
mezőgazdasági támogatásoknak ismerete)




A LIFE projektek ismerete, esetleg részvétel LIFE projektben korábban
hajlandó és képes munkaidőn túl is dolgozni a vidéki bejárások alkalmával

AMIT KÍNÁLUNK:
 Munka törvénykönyve szerinti határozatlan idejű munkaszerződés
 Törzsidő és peremidő betartásán belül rugalmas munkaidő
 Nyugodt és rendezett munkakörnyezet
 Cafeteria juttatás
 céges SIM kártya
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
 3-5 év szakmai tapasztalat
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
 Angol középfokú nyelvtudást igényel
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 1223 Budapest, Park utca 2., illetve a munkaidő egy részében vidéken, Magyarország területe
PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2021.12.05.
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. január 01. napjától tölthető be.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
A pályázatokat – az alább felsorolt csatolmányok másolatával – kérjük elektronikus úton eljuttatni
Álich Mónika részére az allas@hoi.hu e-mail címre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 motivációs levél a bérigény megjelölésével,
 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
Meghallgatáskor a munkakör betöltéséhez a végzettséget igazoló bizonyítványok bemutatását kérjük.
A személyes meghallgatás során a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. épületeiben a szájmaszk
használata kötelező!

