Voluntar management faună
BACKGROUND
Fundatia Conservation Carpathia (FCC) este un ONG românesc ce are ca scop crearea unei zone protejate
cu natură sălbatică de talie mondială în sudul Carpaților românești, în beneficiul biodiversității și a comunităților
locale.

MANAGEMENT FAUNĂ
FCC dezvoltă un program de reintroducere a speciilor dispărute, cum ar fi zimbrul și castorul în trei locații din
munții Făgăraș, iar pentru aceasta este necesar să se pună bazele infrastructurii și incintelor de carantină și
de aclimatizare. Căutăm 5 - 10 voluntari care să ne ajute să plantăm salcii în zonele de reintroducere a
castorului și să curățăm terenul, pentru construirea gardurilor în zonele de reintroducere a zimbrului.
În viitorul apropiat, după reintroducere, se vor deschide roluri de voluntariat în monitorizarea castorilor și a
dispersiei de zimbri.

POZIȚIE
Voluntarul raportează direct biologului management faună, dar va coopera cu tot personalul care lucrează la
acest proiect, atât FCC, cât și parteneri. Poziția este necesară pe timp de primăvară, vară și toamnă.

ROL PRIMAR
●
●
●

Participă la activități de plantare de salcie în zonele de reintroducere a castorilor.
Participă, cu echipele de teren, la curățarea terenului și construirea gardurilor, în zonele de
reintroducere a zimbrului.
Participă la controlul periodic al castorilor și al zimbrilor, prin intermediul telemetriei radio.

CALIFICĂRI/APTITUDINI
●
●
●
●
●
●
●

Diploma în biologie, ecologie, cinegetică reprezintă un plus, dar nu este obligatorie;
Interes puternic și cunoștințe generale bune despre faună;
Stare fizică și mentală foarte bună;
Flexibilitate în ceea ce privește programul și călătoriile în condiții montane (inclusiv pe timpul iernii);
Interes pentru tehnicile de monitorizare a animalelor sălbatice, precum urmărirea prin zăpadă,
colectare probe genetice, radiotelemetrie, camera trap;
Experiență/ voluntariat în domeniul conservării faunei, în cadrul altor cu organizații/instituții
reprezintă un plus;
Abilități de gestionare/înregistrare/interpretare a datelor reprezintă un plus;

FUNDAȚIA
CONSERVATION CARPATHIA
Calea Feldioarei nr. 18
Brașov – România 500450
Fax: +40 368 45 24 11
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info@carpathia.org

www.carpathia.org

CV & SCRISOARE DE INTENȚIE
Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți cererea la adresa a.boghiu@carpathia.org. Ar trebui să includeți
un CV și o scrisoare de intenție (mai puțin de 300 de cuvinte). În scrisoarea de intenție, vă rugăm să includeți
și datele de contact a unei persoane care vă poate recomanda.
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