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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
hledá vhodného uchazeče na pozici na zkrácený úvazek 0,4

Správce redakčního systému Liferay
(pracoviště Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov)
AOPK ČR zabývající se ochranou přírody a krajiny, péčí o zvláště chráněná území,
zachováním druhové biodiverzity hledá Správce redakčního systému na realizaci
projektu „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory
hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“. ISOP
je celostátním informačním systémem určeným ke zpracování údajů o ochraně přírody
a krajiny ČR zahrnující agendy vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
Informace o pracovním místě:










profese: správce redakčního systému Liferay;
pozice: odborný rada – programátor (1148);
oddělení: vývoje a správy aplikací (241);
odbor: informačního systému ochrany přírody (240);
místo výkonu práce: Praha, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov;
pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Sjednocený
informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu
chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“ do 30. 9. 2023);
úvazek: 0,4 (16 hodin týdně);
předpokládaný nástup: 1. září 2022 nebo dle domluvy;
platová třída: 12.

Budeš:
 spolupracovat na správě nových webových stránek AOPK ČR v prostředích
redakčního systému Liferay;
 zajišťovat interní HelpDesk pro požadavky na úpravy svěřených webů a portálu
ISOP napříč celou AOPK ČR (cca pro 50 lidí);
 komunikovat s poskytovatelem služeb v prostředí Liferay a vzdáleného úložiště,
řešit problémy, definovat a objednávat služby;
 podílet se na rozvoji webových stránek – provázání s portálem ISOP, zajištění
SEO pro internetové vyhledávače;
 spravovat Google analytics a vyhodnocovat návštěvnost stránek;
 podílet se na vzniku nových webových stránek a to jak v administrativní rovině,
tak případně v rovině vývojářské;
 připravovat fotografie k prezentaci – zejména zmenšování a ořez do
požadované velikosti.
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Co Tě u nás čeká:


skvělý tým kolegů, kteří se rádi podělí o své know-how, a otevřené přátelské
prostředí bez složité hierarchie, ve kterém můžeš ukázat, co v Tobě je.

Požadujeme:









VŠ vzdělání minimálně v bakalářském studijním stupni (v případě relevantní
praxe není podmínkou);
zkušenost s prací v redakčních systémech – ideálně předchozí praxe
s firemními weby;
základní znalost HTML, CSS, relačních databází (Oracle, PostgreSQL), SEO;
schopnost identifikovat a popsat požadavky na řešení, schopnost návrhu
řešení;
samostatnost, odpovědnost;
český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, anglický jazyk na úrovni čtení
technické dokumentace;
znalost práce v grafických programech (Photoshop, Gimp, Zoner nebo jiný);
výhodou základní znalost a chuť se učit programování v PHP, Java, JavaScript
případně novým frameworkům, zkušenost s vkládáním propojených obsahů
webových map s využitím JavaScrip API a samozřejmě předchozí zkušenost
s Liferay portálem či obdobným.

Nabízíme:












platové podmínky vycházející z 12 platové třídy (s přihlédnutím k dosaženému
vzdělání a uznatelné praxi), kvalitní osobní ohodnocení, odměny dle
dosažených výsledků;
spolupráci na 0,4 pracovní úvazek do minimálně 30. 9. 2023 (lze diskutovat
i o práci na smlouvu dílo);
zaškolení pro základní administraci Liferay Portál v prostředí AOPK ze strany
dodavatele prostředí;
pružnou pracovní dobu možnost vykonávat část činností vzdáleně (zvlášť
u smlouvy o dílo);
příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv;
perspektivní a zajímavou práci v oboru informatiky ve spojení s ochranou
přírody;
zaměstnanecké benefity: stravenkový paušál, FKSP, 5 týdnů dovolené, 5 dnů
tzv. sick days, firemní společenské a sportovní akce aj.;
kvalitní technické vybavení, notebook, služební mobilní telefon;
možnost sebevzdělávání v souvislosti s plněním úkolů;
možnost profesního vzdělávání formou odborných školení, kurzů, konferencí,
včetně případné certifikace při dlouhodobější formě spolupráce;
svou snahou a nápady můžete ovlivnit stav přírody a kvalitu péče o životní
prostředí.
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Pokud Tě naše nabídka zaujala, máš rád/a výzvy a chceš se stát součástí
týmu rozvíjející informační a aplikační základnu ochrany přírody ČR, zašli nám
svůj strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem o Tvých
zkušenostech nebo zájmech z oblasti vývoje informačních systémů, databází
nebo webových technologií na e-mailovou adresu: martin.koutek@nature.cz
s termínem do 19. 8. 2022.
Hledáme dlouhodobější spolupráci a budeme hledat možnosti spolupráce i po
uvedeném termínu. Jen vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, které
budou probíhat v budově AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov). První
kolo pohovorů proběhne 14 dní od vypsání tohoto inzerátu.

Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů
nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se
svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona č. č. 110/2019 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních
vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. AOPK ČR
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.
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