
 

Správa Krkonošského národního parku    
Dobrovského 3 
543 01 Vrchlabí 
 
 
 

hledá vhodného kandidáta na pozici 
 

 
Specialista GIS a GNSS 

 
 

Požadavky: 
 

 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (obor geoinformatika či kartografie 
výhodou)  

 minimálně 1 rok praxe v oboru geoinformatiky 
 občanská a morální bezúhonnost 
 znalost AJ minimálně na úrovni porozumění odborným textům v anglickém jazyce 
 komunikativnost, kreativita, samostatnost, flexibilita 
 řidičský průkaz skupiny B 
 ochota pracovat v podmínkách státní organizace 

 

 
Speciální předpoklady: 
 
      Nezbytné: 

 znalost práce v systému ArcGIS firmy ESRI na úrovni ArcInfo 
 zkušenosti s datovými formáty ESRI geodatabase, ESRI shapefile 
 zkušenosti s aplikací technologií GIS v prostředí Internetu – mapové servery 
 praktické zkušenosti s GNSS (znalost produktů firmy Trimble výhodou) 

 
      Výhodou: 

 znalost problematiky databází (ESRI ArcSDE, SQL, PostgreSQL, MySQL, aj.) 
 znalost administrace ArcGIS Serveru 
 znalost objektově orientovaného programování (Python, PHP, JavaScript,  

Visual Basic) 
 zkušenosti s tvorbou databázových a GIS aplikací 
 zkušenosti s budováním a správou geografického informačního systému na 

podnikové úrovni 
 povědomí o dalších oborech ICT (počítačová grafika, sítě, webdesign, Internet, 

Windows, Linux, apod.) 
 zkušenosti s bezpilotními systémy a základní znalost o dálkovém průzkumu Země 

 

 
Co nabízíme: 
 

 práci ve státní organizaci v našem nejstarším národním parku 
 kreativní pracovní tým 
 možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi (software i hardware) 
 další odborné vzdělávání formou specializovaných školení a kursů 
 zaměstnání v atraktivním prostředí Krkonoš 



 

 plný pracovní úvazek na dobu určitou (12 měsíců) s možností jeho následného 
prodloužení nebo změny na dobu neurčitou 

 platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 platová třída 10 –11 (rozpětí 20 000– 35 000 Kč) v závislosti na dosaženém 
vzdělání a praxi 

 výhody zaměstnanců státní správy (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 
penzijní připojištění a další) 

 možnost ubytování (v případě volné kapacity) 
 

 

Přihláška musí obsahovat: 
 

 označení výběrového řízení 
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení 
 
 

K přihlášce je nutné přiložit: 
 

 strukturovaný životopis  
 motivační dopis 
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 potvrzení praxe 
 souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb., v platném znění 

 
 

Místo výkonu práce a předpokládaný termín nástupu: 
 

 Vrchlabí, 01. 01. 2017 (případně později dle dohody) 
 

 

Přihlášku je možné doručit e-mailem na dhavel@krnap.cz, osobně nebo poštou na 
adresu organizace (Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí) do 26. 08. 2016 
v obálce označené jako „Výběrové řízení – specialista GIS a GNSS“. Označenou 
obálku s přihláškou, která bude podána poštou, je nutno vložit do krycí obálky. 
 
Vybraní uchazeči budou k pohovoru vyzváni prostřednictvím e-mailu v průběhu září 
2016. 
 
Správa KRNAP si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení. 
 
Informace o výběrovém řízení podá uchazečům David Havel (tel.: 499 456 234, 604 176 
640, e-mail: dhavel@krnap.cz). 


