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PARK NARoDowY

...

opnar@pro.onet.pl; www.ojcowskiparknarodowy.pl

Ojc6w, dnia

.2018

1.3.1.2.2018 r.

Dyrektor Oicowskiego Parku Narodowego oglasza nab6r
na stanowisko:

SPRZ.qTACZKA / SPRZ 4T ACZ
w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego

1".

WYMAGANIA ZASADNICZE:
a) niekaralnoSi,
b) korzystanie z praw publicznych,
c) brak przeciwskazart lekarskich

do pracy do

wykonywania pracy na
przedmiotowym stanowisku (badania lekarskie wykonywane na koszt
Ojcowskiego PN).

2. WYMAGANTA POZ{DANE:
a) umiejqtnodi sprawnego i szybkiego wykonywania ?racy
stanowisku.
b) sumiennodi i obowi4zkowo6i.

na powierzonym

3. ZAKRES WYKONYWANEJ PRACY:
Praca wykonywana bgdzie w nw. budynkach OPN:

a) budynek,,JADWIGA" - siedziba dyrekcji Ojcowskiego P.N. (Ojc6w 9), powierzchnia
uzytkowa 293,74 m2, sprz4tanie 3 dni w tygodniu: poniedzialki, Srody i pi4tki.
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b) budynek ,,HOTEL POD KAZIMIERZEM' siedziba OSrodka EdukacyjnoDydaktycznego (Ojc6w l2),powierzchnia uzytkowa 964,61m2, sprzqtarie we wtorki i
czwartki.

4. poDLEGrOSe ORGANTZACYINA r WSpor,pRACA
Przedmiotowe stanowisko w obecnej strukturue orgarizacylnej Ojcowskiego PN
jest stanowiskiem podlegtym bezpodrednio kierownikowi Sekcji Administracyjno
- Gospodarczej.

5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYINE
W celu przyst4pienia do konkursu na ww. stanowiskonale7y zloLy&
a) podani e zawieraj4ce:
o adres do korespondencji,
o numer telefonu kom6rkowegg
o informacje dot. dowodu osobistego (data wydani4 organ wydaj4cy, nr),

o nTPESEL
o ewentualne informacje o dotychczasowym dodwiadcz eniu zaw odowym,
b) aktualne (wydane do 6 miesigcy wstecz od du$ skladania aplikacji)
za6w iadczenie o niekaralnodci,

c) do wgl4du:

o

dow6d osobisty lub innego dokument ze zdjgciem tozsamodi;

d) odwiadczenia (podpisywane w chwili skladania podania w sekretariacie OPN):

o
o
o

o korzystaniu zpelni praw publicznych;
o niekaralnodci;

o wyraheniu zgody naprzetwarzarie danych osobowych dlapotrzeb
pr zepr ow adzenia nab oru.
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6. TNFORMACIE POZOSTAT.E
a) czaspracy:t/z etata, w godzinach ustalonych osobno do kazdego obiektu,
b) okres zatrudnienia: na okres pr6bny 3 miesigcy (licz4c od daty podpisania
umowy)
c) praca w oparciu o prawo pracy - umowe o pracg, po wykonaniu badari
okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z zakresu BHP i ppoL. (na
koszt pracodawcy),
d) pracownikowi przystuguje miesigczna premia regulaminowa w wysoko6ci
minimum 5% od pensji zasadniczej, dodatek stazowy oraz odziez ochronna,
e)

z chwil4 zawarcia umowy na kolejny okres (po okresie pr6bnym)
mozliwod (

7. TERMIN

I

istnieje

otr zymania odplatne go mieszkania stuzbowego.

MIEISCE SKT.ADANIA PODANIA

Podanie naleLy

zloly(w

sekretariacie dyrekcji Qcowskiego Parku Narodowego:

Oic6w 9; 32 - 04s SULOSZOWA
W nieprzekraczalnym terminie do 31grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Ewentualne informacje na temat naboru, moZna uzyska(
numerem telefonu 123892005.
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