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Informacje o 
firmie 

Biuro Badań i Ekspertyz Środowiskowych AvesNature, obecnie AVESNATURE Sp. z o.o., 
świadczy usługi od 2009 roku. Podstawową działalnością firmy jest sporządzanie analiz i 
dokumentacji środowiskowych w zakresie oddziaływania inwestycji na środowosko, ekspertyzy 
i inwentaryzacje przyrodnicze, nadzory oraz monitoringi przyrodnicze. W związku z rosnącym 
zainteresowaniem naszymi usługami oraz rozwojem naszej firmy oferujemy nowe stanowiska 
pracy. Poszukujemy osób kreatywnych, z inicjatywą oraz doświadczeniem w branży 
środowiskowej. Zapewniamy swobodn ą przestrzeń dla rozwoju zawodowego oraz realny wpływ 
na kierunki rozwoju naszej firmy. 

Opis stanowiska 

Sporządzanie dokumentacji środowiskowych: 

 raport oddziaływania na środowisko, 

 karta informacyjna przedsięwzięcia, 

 sporządzanie i komunikowanie raportów, analiz i zestawień, 

 doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, 

 praca w terenie związana z pozyskiwaniem materiałów i danych dotyczących 
środowiska, 

 kontakty z urzędami i inwestorami. 

Wymagania 

 wykształcenie wyższe II stopnia (ochrona środowiska, biologia, inżynieria środowiska 
lub pokrewne), 

 doświadczenie na podobnym stanowisku: minimum 3 lata, 

 umiejętność sporządzania dokumentacji związanej z procedurą oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko, tj. KIP, raport środowiskowy, 

 znajomość i umiejętność interpretowania przepisów prawa z zakresu prawa ochrony 
środowiska (m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, 
Ustawy o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), 

 umiejętność opracowywania dokumentacji podsumowującej wykonane prace (raporty, 
notatki służbowe etc.). 

Dodatkowym atutem będą: 

 znajomość ewidencji odpadów (BDO), 

 znajomość oprogramowania GIS (QGIS lub ArcGIS), 

 znajomość oprogramowania do analizy propagacji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, 

 dobra znajomość języka angielskiego, 

 prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy 

 elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, 

 stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę, 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i zaangażowania, 

 narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań, 

 szkolenia, 

 świadczenia pracownicze. 
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Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/specjalista-ds-ochrony-
srodowiska_7993962.html 
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