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CONSERVATION CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 27 

Brașov – România  

Fax: +40 368 45 24 11 info@carpathia.org www.carpathia.org 

Termeni de referință: Tehnician zimbri 

 

● Angajator: Fundația Conservation Carpathia, departamentul: Faună sălbatică (wildlife) 

● Posturi disponibile în echipa pentru zona NUCȘOARA. 

 

Prezentare  

Fundația Conservation Carpathia (FCC) este o organizație românească non-profit fondată în 2009 cu scopul 

de a opri tăierile ilegale de pădure, precum și pentru a conserva o suprafață mare a pădurilor din Carpați, sub 

forma unei zone complet protejate, pentru generațiile viitoare.  

Cerințele postului 

● Nivel studii: absolvent studii medii; studii superioare într-un domeniu relevant reprezintă un avantaj; 

● Cunoștințe de bază în biologia și etologia speciilor de faună sălbatică sau pregătire ca paznic de 

vânătoare; 

● Experiență minimă ca angajat sau voluntar în activități de teren pentru conservarea vieții sălbatice în 

cadrul unor organizații / instituții recunoscute; 

● Interes pentru tehnicile de monitorizare a mamiferelor;  

● Capacitate bună de comunicare și de lucru în echipă; 

● Condiție fizică și psihică bună;  

● Disponibilitatea de a lucra, de a călători și de a sta în locații izolate; 

● Permis de conducere Categoria B. 

Principalele responsabilități și sarcini: 

● Participă la activitățile de construire și întreținere a țarcurilor pentru zimbri 

● Verifică funcționarea echipamentului pentru gardurilor electrice și ia măsuri pentru menținerea lor 

funcțională și remedierea defecțiunilor constatate   

● Participă la activitățile de hrănire a zimbrilor, observă starea de sănătate și comportamentul lor 

● Participă la activitățile de monitorizare și colectarea probelor biologice sub îndrumarea unui biolog 

● Participă la activitățile de manipulare (încărcare, descărcare, transport) a zimbrilor 

● Participă la acțiunile de îndepărtare/alungare a zimbrilor din zonele în care produc pagube  

● Ține evidenta materialelor și aparaturii existente în dotarea echipei de reintroducere a zimbrilor. 

 

Trimite CV-ul la jobs@carpathia.org. Vom contacta pentru interviu doar candidații care corespund cerințelor. 

Mulțumim! 
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