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Výběrové řízení na obsazení pozice koordinátora aktivit Ekocentra Vrátkov 
na terénní základně Městských lesů Český Brod 
  

s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: 
 
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátora aktivit Ekocentra Vrátkov na terénní 
základně Městských lesů Český Brod (Vrátkov 78).  
 
Pracovní náplň: 

 Plánování a sestavování rozvrhu aktivit ekocentra – výukové programy pro děti i dospělé, 
projektové dny pro školy, mimoškolní aktivity, pobytové akce, příměstské i pobytové tábory, 
aktivity pro rodiny s dětmi, workshopy na různá témata, školení, kurzy 

 Vytváření programů/aktivit  pro školy, rodiny s dětmi, dospělé 
 Administrativní práce: doplňování nových informací na web, do kalendáře a podob.  
 Komunikace se zřizovatelem, jinými organizacemi, školami v ORP Český Brod 
 Aktivní správa PR Ekocentra (Facebookový profil a jeho pravidelné aktualizování, aktualizace webu, 

apod.) 
 Spolupráce s manažerkou projektu na chodu Ekocentra  

 

Co nabízíme: 

 Pracovní úvazek 0,5 s možností navýšení v závislosti na získaných dotacích 
 Benefity – příspěvek na dovolenou, na stravování a další dle možností sociálního fondu 
 Práci ve vstřícném a přátelském kolektivu  
 Práci na nádherném místě uprostřed přírody  
 Možnost práce částečně na „home office“ 
 Smysluplnou a kreativní práci 
 Příležitost k realizaci vlastních nápadů 

 
Předpokládaný nástup: během měsíce června nebo dle dohody 
 
Pracovní smlouva s úspěšným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 
měsíců. 
 
 
Co požadujeme: 

 
 Vzdělání SŠ/VŠ (VŠ lesnického oboru, ekologie, biologie výhodou) 
 Zkušenosti v oblasti vedení lidí, pedagogiky (pedagog MŠ, ZŠ, SŠ, vedení zájmového kroužku, 

vedoucí na táboře - zkušenosti s lesní pedagogikou, trenérskou prací výhodou)  
 Kladný vztah k přírodě 
 Administrativní dovednosti a uživatelská znalost práce na PC – především Word, Excel, Outlook, ale 

i jednouché webové rozhraní 
 Řidičský průkaz minimálně skupiny B 
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 Komunikativní dovednosti, dobrá znalost češtiny  
 Spolehlivého a zodpovědnost týmového dráče s aktivním přístupem a chutí učit se novým věcem 
 Znalost Českobrodska a jeho okolí (instituce, památky, objekty a osoby pro spolupráci ekocentra)  
 Zkušenosti s fundraisingem a řízením projektů výhodou 
 Časová i mobilní flexibilita – Ekocentrum je nejlépe dostupné autem/na kole 

 
Lhůta pro podání přihlášky: do 25. 5. 2022 do 11.00 hod. 
 
Adresa pro podání přihlášky: podatelna MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01  Český 
Brod, k rukám tajemníka Ing. Aleše Kašpara, obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové 
řízení – Ekocentrum Vrátkov“. 
 
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 
1) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
2) datum a místo narození, 
3) statní příslušnost, 
4) místo trvalého pobytu, 
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
6) kontaktní telefon, 
7) krátký a výstižný motivační dopis včetně data a podpisu uchazeče. 

 
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: 
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech, 
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které 
se uskuteční dne 26. 5. 2022 od 9:00 hod. na Městském úřadě Český Brod, nám. Husovo 70, 1. p. 
(kancelář tajemníka). 
 
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 9. 5. 2022 
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz  dne 9. 5. 2022 
 
V Českém Brodě dne 9. 5. 2022 
 
 
 
 
Ing. Aleš Kašpar  
tajemník MěÚ 
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