
Фауніст / біолог з хребетних тварин з 
акцентом на орнітологію (ж/ч/і) 

дивись також https://www.institut-biota.de/ornithologie-job/ 

 

Для подальшого зміцнення нашої команди ми шукаємо наукового співробітника 
(ж/ч/і), що спеціалізується на орнітології.  

Ми пропонуємо: 

Робочий час: 40 годин /тиждень (можливо також неповний робочий день) 

Трудові відносини: безстрокові (з випробувальним терміном 6 місяців) 

Заробітна плата: за домовленістю (компанія має тарифну систему) 

Початок роботи: негайно/оперативно 

Місце роботи: Бютцов, поблизу м. Росток, Мекленбург-Передня Померанія  

Вимоги: 

 В ідеалі Ви успішно завершили освіту з біології, ландшафтного 
планування, ландшафтної екології або порівнянних дисциплін. 

 Ви маєте базові знання з перелітних птахів та птахів в період 
розмноження або, в ідеалі, вже маєте досвід в зборі даних у галузі фауни 
на місцевісті. 

 Ви маєте добрі навички в питаннях налагодження контактів, роботи в 
команді та координування, надійні та стійкі у праці. 

 Подальші спеціальні знання про важливі для планування групи видів 
(ссавців, земноводних, рептилій, комах) або знання з ботаніки (облік 
біотопів) є вигідними. 

 Ви маєте дійсні водійські права. 
 Мовні навички німецькою або англійською мовами є перевагою, але не 

обов'язковою вимогою; деякі старші співробітники володіють базовими 
знаннями російської мови (з часів колишньої НДР). 

 Через, імовірно, відсутність або обмежені знання німецької мови, Ваша 
діяльність буде спочатку зосереджуватися переважано на картографії. 

Заява про влаштування на роботу: 

 Заява з зарплатними очікуваннями, біографією, свідоцтвами, 
сертифікатами 

 Надсилать керівництву шляхом Bewerbungsformular, E-Mail або поштою: 
biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH, 18246 Bützow, 
Nebelring 15 
телефон: 038461/9167-0 

https://www.institut-biota.de/ornithologie-job/
https://www.institut-biota.de/karriere/bewerbung/


факс: 038461/9167-55 
E-Mail: postmaster@institut-biota.de 
інтенет: www.institut-biota.de 

Ваші завдання: 

 Основна увага приділяється роботі на місцевісті. Це включає в себе облік 
висиджуючих і перелітних птахів, а також пошук місць розмноження в 
лісах і містах. 

 Ваша робота може пізніше включати також оцінку отриманих пізнань, у 
вигляді фахових статей щодо збереження видів, екологічних звітів, 
експертиз щодо впливу на навколишнє середовище або наукових 
досліджень. З урахуванням існуючих знань та інтересів можлива 
інтеграція в інші координаційні центри робочої групи (напр. інші групи 
видів, планування охорони природи). 

 Заяви від зацікавлених та молодих починаючих фахівців заохочуються. 

Ми пропонуємо: 

 самовідповідальну обробку різноманітних проектів 
 безстрокові трудові відносини 
 гнучкі можливості неповного робочого дня 
 гнучкі варіанти щодо телероботи/домашнього офісу 
 відповідну винагороду на основі продуктивності 
 пенсійну схему компанії включно субсидію від роботодавця 
 довірлива та конструктивна робоча атмосфера, а також кооперативні 

структури управління 
 можливость орієнтованого на потреби навчання 
 необхідні інструкції або навчання з ключових тем 
 сучасні технології картографування 
 спецодяг та обладнання 
 автопарк компанії 

Додаткова інформація: 

 Витрати на подачу заяви і на поїздку на співбесіду можуть бути покриті за 
домовленістю; загалом завжди є можливість першої розмови в режимі 
відеоконференції. 

 Ми пропонуємо допомогу в пошуку житла і, при необхідності, подальшу 
підтримку. 

mailto:postmaster@institut-biota.de

