NABÍDKA
STÁŽÍ
mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity
Zajímají Vás mezinárodní vztahy v oblasti ochrany přírody?
Hledáte příležitost, jak úspěšně nastartovat kariéru?

Stáže na Ministerstvu životního prostředí:
mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity
Ministerstvo životního prostředí připravilo nový program krátkodobých stáží pro studenty vyšších ročníků
magisterského nebo doktorského studia.
Účelem programu je seznámit studenty s agendou mezinárodní ochrany biodiverzity, která obnáší mimo jiné spolupráci
v rámci EU i přípravu a účast na zasedáních vrcholných rozhodovacích orgánů mezinárodních úmluv, jako je například
Úmluva o biologické rozmanitosti.
Program stáží vzniká také s výhledem na předsednictví ČR Radě EU ve 2. pololetí roku 2022, kdy MŽP čeká náročný
úkol v podobě vedení EU a jejích členských států. V období červenec 2021 – prosinec 2022 proto na MŽP vznikne tým
českého předsednictví pro biodiverzitu. Absolventi studentských stáží, kteří budou mít zájem přihlásit se do výběrového
řízení na nové pracovní pozice a stát se členy týmu pro biodiverzitu, již budou mít dobrou představu o tom, co bude
agenda mezinárodní ochrany biodiverzity během českého předsednictví Radě EU obnášet.
Spolupráce v rámci českého předsednictví bude představovat jedinečnou a bohatou pracovní zkušenost, která se
nepochybně stane klíčovou pro rozvoj další odborné kariéry, ať už na MŽP, v institucích EU
či v různých mezinárodních organizacích.

Náplň stáže:
Během stáže studenti získají příležitost seznámit se s chodem ministerstva a aktivně se podílet na agendě související
s mezinárodními úmluvami v oblasti biodiverzity ve spolupráci s odborníky MŽP i samostatně. Budou mít možnost
vyzkoušet si v praxi, co obnáší příprava na jednání v rámci EU a na mezinárodní úrovni, a poznat, jak taková jednání
probíhají. Nedávný přechod na virtuální formu jednání může stážistům nabídnout příležitost se těchto zasedání přímo
zúčastnit.
Organizace:
Stáže se uskuteční v průběhu akademického roku 2020/21. Jejich časové rozvržení je flexibilní – lze domluvit s ohledem
na možnosti stážisty. Probíhat budou částečně v budově MŽP (Vršovická 65, Praha 10) a částečně z domova. Stáže jsou
neplacené (nevzniká pracovně-právní vztah). Na konci stáže student získá potvrzení o jejím absolvování a zprávu se
zpětnou vazbou.
Požadavky:
základní orientace v problematice mezinárodních vztahů v oblasti životního prostředí a zájem
o profesní rozvoj v těchto tématech
vysoká úroveň angličtiny
motivace (a možnost) aktivně se zapojit do spolupráce v období CZ PRES jako podpora týmu pro biodiverzitu
(včetně účasti na zahraničních jednáních)
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu, výborné komunikační dovednosti a týmový duch
Výběrové řízení:
Životopis v českém jazyce a motivační dopis v anglickém jazyce zašlete do 20. října 2020 na adresu
eliska.rolfova@mzp.cz. Na stejný e-mail se také můžete obracet s případnými dotazy. Vybrané zájemce budeme
informovat nejpozději do 31. října.
Informační schůzka:
Dne 6. října od 14:00 do 15:00 pořádáme virtuální informační schůzku, na které stáže podrobněji představíme
a zodpovíme Vaše dotazy. Stačí se připojit zde:
https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=m63cdfeae6e93e70df9f6fe0be7a41917

