Hnutí DUHA hledá
stážistu / stážistku
téma: odpady, recyklace
Hnutí DUHA je přední českou ekologickou organizací. Prosazujeme řešení, která sníží
znečištění, zajistí ochranu krajiny nebo zlepší recyklaci odpadů. Navrhujeme změny v legislativě,
jednáme s úřady a politiky, získáváme podporu obcí, připravujeme odborné studie a publikace,
organizujeme veřejné akce. V našem týmu pracuje na tři desítky zaměstnanců a řada
dobrovolných spolupracovníků. Dlouhodobě se věnujeme několika vybraným klíčovým
ekologickým oblastem: energetice, lesům, odpadům a zemědělství.
Pro naši brněnskou, olomouckou (a případně pražskou) kancelář hledáme stážistu či stážistku,
který/-á bude mít na starost pomoc se zapojováním veřejnosti do přípravy Plánů odpadového
hospodářství krajů. Stáž není placena, nabízíme však úhradu nezbytných nákladů (cestovné,
komunikace, náklady na akce aj.) a kancelářské zázemí (s možností práce z domova).
Náplň práce:
● Organizace workshopů
● Analýzy obsahu plánů odpadového hospodářství krajů
● Sběr dat
● Distribuce materiálů
Nástup možný od června 2015
Rozsah práce: 15 až 20 hodin týdně (flexibilní rozložení práce dle osobních možností)
Místo práce: Olomouc, Brno, (případně Praha), možnost práce z domova
Požadujeme:
● Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
● Příjemné vystupování a schopnost komunikace
● Znalost práce na počítači (výborná znalost práce s textovým a tabulkovým editorem, internet)
● Pečlivost, samostatnost a spolehlivost
● Zodpovědnost a osobní nasazení
● Základní orientace v ekologické a odpadové problematice
● Základní povědomí o činnosti Hnutí DUHA
● Znalost angličtiny výhodou
Nabízíme:
● Inspirativní prostředí a zajímavou práci v centru jedné z předních českých neziskových
organizací
● Úhradu cestovních a komunikačních nákladů
Motivační dopis a strukturovaný životopis se zdůrazněním relevantních zkušeností a znalostí
posílejte prosím nejpozději 5. června elektronicky na adresu eva.kandzerova@hnutiduha.cz.
Do předmětu zprávy prosím uveďte „stáž“.
Vybraní zájemci budou pozváni k pohovorům, které proběhnou v týdnu od 15. června 2015.
Další informace poskytne Ivo Kropáček, telefon 604 207 302,
e-mail: ivo.kropacek@hnutiduha.cz.
Hnutí DUHA vychází z principů rovných příležitostí a podporuje zapojení členů a členek znevýhodněných skupin
do pracovního života. Každý zájemce a zájemkyně o dané pracovní místo bude posuzován/a výhradně podle svých
znalostí a schopností ve vztahu k nabízené pracovní pozici.

