10 година рада за животиње и људе
Организација за поштовање и бригу о животињама – ORCA, расписује
КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ВЕТЕРИНАР/СТОЧАР/ТЕХНИЧАР – ИСТРАЖИВАЧ
ДОБРОБИТИ ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА (10 реализатора)
Опис посла:
• процена добробити говеда, свиња, оваца и живине на фармама у
Србији (током октобра, новембра и децембра месеца 2011. године)
• попуњавање протокола о процени добробити фармских животиња
• комуникација са фармерима
• прикупљање фото и видео материјала
Напомена: примљени кандидати ће у току септембара похађати обуку о
методологији истраживања стања добробити фармских животиња - говеда,
свиња, оваца и живине. Обука ће трајати 8 дана (распоређених по два дана
у току сваке недеље септембра), и одржаће је експерти са реномираног
британског Универзитета у Бристолу, као и из Британског краљевског
удружења за спречавање суровости према животињама (RSPCA).
Трошкови пута и смештаја током обуке сноси ORCA, а за процену добробити
на фармама предвиђене су одговарајуће надокнаде.
Услови које треба да испуњава кандидат: завршене основне академске
студије Факултета ветеринарске медицине или Пољопривредног факултета
(одсек Зоотехника), апсолвенти ових факултета, односно завршена средња
ветеринарска или средња пољопривредна школа (смер сточарство).
Предности:
• изражене комуникацијске вештине
• поседовање возачке дозволе "Б" категорије
• стављање сопственог возила на располагање у току истраживања
добробити фармских животиња (у периоду октобар – децембар 2011)
• знање енглеског језика
Вештине и способности: Идеалан кандидат је комуникативна, смирена,
добро организована, вредна особа која има снажан осећај личне
одговорности, способна за тимски рад и спремна да стиче нова знања и
вештине. Особа треба да је мотивисана за теренски рад на фармама у циљу
заштите добробити животиња.
Подношење пријаве: Кандидат подноси пријаву која садржи: (1)
биографију (CV) са фотографијом и (2) мотивационо писмо. Пријаву треба
послати е-поштом на jelena.ilic@orca.rs или на адресу: Организација за
поштовање и бригу о животињама - ORCA, Рисанска 1/I, 11000 Београд.
Рок за конкурисање: 15. август 2011. године. Одабрани кандидати ће
бити позвани на разговор у периоду од 5 дана након истека рока пријаве.

Буди човек према животињама

www.orca.rs

