
 

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace pro environmentální 

vzdělávání, Velké Pavlovice 

 

h l e d á 

 

LEKTORA/LEKTORKU 
 

 

Pracovní náplň: 

 příprava, realizace a lektorství ekologických výukových programů pro děti MŠ, žáky ZŠ, 
studenty SŠ, 

 příprava a tvorba pomůcek, materiálů, pracovních listů a metodik EVP, 
 mimoškolní volnočasová výchova – vedení kroužků, prázdninová činnost, lektorství dílen 

při akcích pro volný čas rodin a dětí. 
 
 
Požadujeme: 

 středoškolské/vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo vzdělání s přírodním, 
environmentálním zaměřením s pedagogickou kvalifikací, 

 profesionalitu – spolehlivost, spolupráci, zájem o věc, iniciativu, 
 komunikativnost, kreativitu, organizační schopnosti,flexibilitu, 
 pokročilou znalost práce na PC (MS Office, Google – aplikace). 

 
 
Výhodou: 

 pedagogická praxe, např. zkušenosti s vedením oddílu, přípravou táborů či akcí pro děti 
a mládež, 

 porozumění významu EVVO a osobní angažovanost v problematice ochrany životního 
prostředí, 

 manuální zručnost, hra na hudební nástroj, či záliba a dovednosti v zahradničení, 
 řidičský průkaz sk. B, 
 znalost anglického jazyka/německého jazyka. 

 
 
Nabízíme: 

 smysluplnou práci ve stále rozvíjející se organizaci, 
 příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv spolupracovníků, 
 možnost osobního růstu a dalšího vzdělávání, 
 plný úvazek na pracovní smlouvu, 
 platové ohodnocení dle platové tabulky č. 1, 

 
 
Předpokládaný nástup: 

 dle dohody, 
 nejpozději 1. 9. 2018. 

 



Průběh výběrového řízení: 

 
K přihlášení do výběrového řízení zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem 

(včetně odkazu na reference) nejpozději do 4. 6. 2018 na adresu vedouci@ekocentrum-

trkmanka.com. Do předmětu napište LEKTOR EVP. 

 

Výběrové řízení bude probíhat vícekolově: 

Uchazeči vybraní na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu budou telefonicky 

kontaktováni a pozváni na osobní pohovor. Z účastníků pohovoru budou vybráni uchazeči do 

dalšího kola, které bude zaměřeno na praktické ověření požadovaných znalostí a dovedností.  

Výběrové řízení proběhne v termínu od 19. – 29. 6. 2018. 

 

Kontakt: 

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 

Se sídlem: Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice 

Kontaktní osoba: Bc. Zita Dvořáková, MSc, tel.: +420 519 325 313 

www.ekocentrum-trkmanka.com  
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