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Ojc6w, dnia 08.01.2019 r.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogtasza II nab6r
na stanowisko:

sPRZ,qT ACZKA / SPRZ 4T ACZ
w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego

1-.

WYMAGANIA ZASADNICZE:
a) niekaralno6i,
b) korzystanie zpraw publicznych,
c) brak przeciwskazaf lekarskich

do pracy do

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

2. WYMAGANTA POZ{DANE:
a) urniejgtnoSi sprawnego i szybkiego wykonywania pracy
stanowisku.
b) sumiennodi i obowi4zkowoSi.

na powierzonym

3. ZAKRES WYKONYWANE] PRACY:
Praca wykonywanabEdzie w nw. budynkach OPN:

a) budynek ,,JADWIGA" - siedziba dyrekcji Ojcowskiego P.N. (Ojc6w 9), powierzchnia
uZytkowa 293,74 m2, sprzqtanie 3 dni w tygodniu: poniedzialki, Srody i pi4tki.
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b) budynek ,,HOTEL POD KAZIMIERZEM" siedziba OSrodka EdukacyjnoDydaktycznego (Ojc6w l2),powierzchnia uZytkowa 964,61 m2, sprz1tanie we wtorki i
czrvartki.

4. poDLEGr.Ose ORGANTZACYINA r WSpor,pRACA
Przedmiotowe stanowisko w obecnej strukturze orgarizaqtpej Ojcowskiego PN
jest stanowiskiem podlegtym bezpodrednio kierownikowi Sekcji Administracyjno
- Gospodarczej.

5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYINE
W celu przyst4pienia do konkursu na ww. stanowiskonaleLy zloLy&
a) pisemne podanie zawieraj4ce:
o adres do korespondencjr,
o numer telefonu kom6rkowego
o informacje dot. dowodu osobistego lub paszportu (data wydani4 organ
wydaj4cy, nr),

o nTPESEL
o ewenfualne

informacje o dotychczasowym dolwiadczeniu zawodowym,

b) aktualne (wydane do 6 miesigcy wstecz
zaiw iadczenie o niekaralnodci,

od daty sktadania

aplikacji)

c) do wgl4du:

o
d)

*

dow6d osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjgciem potwierdzaj4cy
toLsarrroii:

przypadku osoby bgd4cej cudzoziemcem wymagane jest uzyskanie

zezwolenia na wykonywanie pracy

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

o o korzystaniu z pdnipraw publicznycfu
o o niekaralnodci;
o o wyraieniu zgody naprzetwarzanie danych
p r zep r ow

osobowych dla potrzeb

adzenia naboru.
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6. TNFORMACIE POZOSTALE
a)

czas pracy: t/z

etata, w godzinach ustalonych osobno do kazdego obiektu,

b) okres zatrudnienia: na okres pr6bny 3 miesigcy (licz4c od daty podpisania
umowy), aw przypadku pozytywnej oceny pracownika na kolejny okres lub na
czas nieokredlony.
c) praca w oparciu o prawo pracy - umowe o prace, po wykonaniu badari
okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z zakresu BHP i ppoz. (na
koszt pracodawcy),

d)pracownikowi przyshuguje miesigczna premia regulaminowa

w

wysoko6ci
minimum 5"/" od pensji zasadniczej, dodatek stazowy oraz odziez ochronna,

e)

z chwil1 zawarcia umowy na kolejny okres (po okresie pr6bnym)

istnieje

mo2liwod (. otr zy mania odplatne go mieszkania stuzb owe go.

7. TERMIN

I

MIEISCE SKT,ADANIA PODANIA

Podanie naleLy zloLy( w sekretariacie dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego:

Ojc6w 9; 32 - 045 SULOSZOWA
W nieprzekraczalnym terminie do 3L stycznia 2019 r. do godz. L5.00.

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

lB lkorektaTG
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sekretariacie pod
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Ojcowskicgo Parkrr Nurotlorvego

Q,-,fr-h-ff":*J-

strona3 z3

