COUNTER POACHING FIELD OPERATIONS CO-ORDINATOR
LIMPOPO NATIONAL PARK - MOZAMBIQUE
(Contract Period: Three Years)

The National Conservation Agency (ANAC) is responsible for the management and development of all national
protected areas in Mozambique. Peace Parks Foundation (PPF) is a non-profit company established to facilitate the
establishment and development of Transfrontier Conservation Areas (TFCAs) in southern Africa. PPF is currently
supporting the development of Limpopo National Park (LNP) within the Great Limpopo Transfrontier Park (GLTP)
through a partnership agreement with ANAC. The Parties require the appointment of a Field Operations Co-ordinator
(FOC) to be based in LNP which will take the responsibility of co-ordination of counter poaching field operations in
LNP.
Reporting:
The Field Operations Co-ordinator (FOC) shall provide functional support to the head of the Counter Poaching
department and shall be performance managed by the Project Implementation Unit which includes the Park Warden
and PPF Project Manager.
Requirements:
• At least ten years military experience at an operational level in leading, managing and/or advising on law
enforcement operations preferably in a conservation area. •Strong leadership and team management experience,
including ability to motivate, reach consensus, set objectives, and manage performance and ensure discipline and
performance standards. •Ability to lead and mentor staff leading to professional growth, along with a commitment
to working collegially with all staff, and professionally and diplomatically with all partner organisations – government
and non-government. •Proven experience implementing intelligence-led law enforcement and managing a law
enforcement monitoring system •A demonstrated ability to utilise technology including a reasonable computer
literacy skills and ability to implement technology in anti-poaching operations. •A working knowledge of English and
Portuguese is considered essential while an ability to communicate in Shangaan will be an advantage. •Mozambique
Citizenship shall be considered highly advantageous •Strong communication skills. •Ability and willingness to live in
remote conditions is a prerequisite.
Performance Areas:
The Field Operations Co-ordinator (FOC) shall provide functional support to the LNP Counter Poaching department
Co-ordinator including:
• Co-ordination and control of the Forward Operations Base and associated resources including staff,
helicopter, aircraft, vehicles, boat and other patrolling resources;
• Develop and implement counter poaching strategies and a Standard Operations Protocol (e.g. resource
positioning, patrol scheduling, etc.);
• Ensure that Protection Services are aligned with those of the GLTP ;
• Ensure effective operational communication between protection service role players and advisors for the
LNP and neighbouring conservation regions namely KNP and GLC and state law enforcement services
through the Park management structures.
• Support the development of an effective informant and intelligence network;
• Ensure good and timely transmission of patrol and activity data including support for the implementation
of the SMART system.
Remuneration: A competitive salary package will be negotiated, based on qualifications and experience.
Interested candidates should submit a covering letter detailing their interest in and suitability for the position, as
well as Curriculum Vitae in English, with contact details of 3 references by 22 June 2018 to: Mr Cornelio Miguel;
Park Warden, Limpopo National Park; Email: corneliomiguel@yahoo.com
Only SHORT-LISTED CANDIDATES will be contacted to attend an interview.

COODENADOR DE OPERAÇÕES DE COMBATE À CAÇA FURTIVA
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO
(Duração do Contrato: Três Anos)

A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) é responsável pela gestão e desenvolvimento de todas
as áreas protegidas nacionais em Moçambique. A Peace Parks Foundation (PPF) é uma empresa sem fins lucrativos
criada para facilitar o estabelecimento e desenvolvimento de Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTFs) na
África Austral. A PPF está actualmente a apoiar o desenvolvimento do Parque Nacional do Limpopo (LNP) dentro do
Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo (PTGL) através de um acordo de parceria com a ANAC. As Partes
pretendem contratar um Coordenador de Operações de Campo (COC) baseado no PNL, que assumirá a
responsabilidade de coordenar as operações de campo contra a caça furtiva no PNL.
Reporte:
O Coordenador de Operações de Campo (COC) fornecerá suporte funcional ao chefe do departamento de combate
à caça furtiva e reportará à Unidade de Implementação do Projecto, que inclui o Administrador do Parque e o Gestor
de Projecto da PPF.
Requisitos:
• Pelo menos dez anos de experiência militar a nível operacional na liderança, gestão e / ou aconselhamento em
operações de fiscalização, de preferência numa área de conservação. • Forte capacidades de liderança e experiência
na gestão de equipa, incluindo capacidade de motivar, alcançar consenso, definir objectivos e gestão de
desempenho, além de garantir padrões de disciplina e desempenho. •Capacidade de liderar e orientar o pessoal,
levando ao crescimento profissional, juntamente com o compromisso de trabalhar colegialmente com todos os
funcionários e profissional e diplomaticamente com todas as organizações parceiras - governamentais e não
governamentais. • Experiência comprovada na implementação de operações de fiscalização com base na
inteligência e na gestão de um sistema de monitoria da fiscalização • Uma capacidade demonstrada de utilizar
tecnologias, incluindo habilidades razoáveis de instrução em informática e capacidade de implementar a tecnologia
em operações de combate à caça furtiva. • Um conhecimento prático de Inglês e Português é considerado essencial,
sendo que a habilidade de se comunicar em Shangaan constitui uma vantagem. • Cidadania moçambicana será
considerada altamente vantajosa •Fortes capacidades de comunicação. •Capacidade e vontade de vive rem
condições remotas constitui um pré-requisito.
Áreas de Desempenho:
O Coordenador de Operações de Campo (COC) fornecerá suporte funcional ao Coordenador do Departamento de
Combate à Caça Furtiva no PNL, incluindo:
• Coordenação e controlo da Base de Operações e recursos associados, incluindo os trabalhadores,
helicópteros, aeronaves, veículos, barcos e outros recursos de patrulha;
• Desenvolver e implementar estratégias de combate à caça furtiva e um Protocolo de Operações Padrão
(por exemplo, posicionamento de recursos, agendamento de patrulha, etc.);
• Garantir o alinhamento dos Serviços de Protecção com os do PTGL;
• Garantir uma comunicação operacional eficaz entre os agentes e conselheiros do serviço de proteção para
o PNL e as regiões vizinhas de conservação, nomeadamente PNK e GLC, e os serviços policiais estatais
através das estruturas de direcção do Parque.
• Apoiar o desenvolvimento de uma rede eficaz de informantes e inteligência;
• Garantir a boa transmissão e oportuna de dados de patrulha e atividades, incluindo suporte para a
implementação do sistema SMART.
Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado, com base nas qualificações e na experiência.
Os candidatos interessados devem enviar uma carta explicando seu interesse e adequação para o cargo, bem
como Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referências até 22 de junho de 2018 para: Sr.
Cornélio Miguel; Administrador do Parque, Parque Nacional do Limpopo; E-mail: corneliomiguel@yahoo.com
Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados para entrevista.

