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(ukonczony WYdzial LeJnY

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego oglasza w trlrbie konkursowlzm nab6r na

stanowisko specialisty ds. ochrony przyrody w Ojcowskim P' N'

1, WYMAGANA ZASADNICZE:

a) posiadanie obyrvatelstwa polskiego;

b) wyksztalccnie wy2szc z zakresu leinictwa

w systemie stacionarnYm,

c) posiadanie co najmniei tytufu naukowego magistra'

i) Lmielgtno6i obsfugi komput eta i urz4dze peryferyinych'

"i biegla znajomo6i systemu operacfnego WINDOWS w tym co naimniei biegle
' 

poiugiwanie sig paicietem Ofiice + umiejqtnodi tworzenia pism urzqdowych wraz z

formatowaniem tekstu,

I) niekaralnodi;
g) korzystanie z pekri praw publicznych,

tj u.uk'p.r".iwskazan lekarikich do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy'
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NABOR KONKURSOWY NA STANOWISKO:

sPecialisty ds. ochronY PrzYrcdY

w Ojcowskim Parku NarodowYm



2. WYMAGANA POZADANE:

a) posiadanie uprawnieri do wykonywania:
o pracy w sfu2bie BHp,
o co najmniej inspektora z zakresu ocfuony ppo2.,
o prawo jazdy,

b) znajomodi komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
c) dodwiadczenie w udzielaniu zarn6wieri publicznych w oparciu o ustawg ,,prawo

zam6wiefi publi czny ch,,,
d) umiejgtnodi pracy pod presj4 czasu,
e) posiadanie cech osobowych takich jak wysoka kultura osobista, dyskrecja, rojarnodc,

kreatywno6i komunikatywno5( odpomodi na stres, asertywno6i.

3. ZAKRES WYKONYWANEJ PRACY

Prowadzenie merytorycznie 
1w. 

z,adan miedzy innFri z zakrest tzw. gospodarki lesnej
oraz realizowanej na obszarach nielednych, w tpn zwi4zanych z:

a) ochron4 ppo2. (ekosystem6w parku i obiekt6w infrastruktury techniczrej),
b) bezpieczeristwem i higien4 pracy - w tym prowadzenie kartotek badJ okresowych

pracownik6w i przydzialu sort6w BHp,
c) prowadzeniem systemu informacji przestrzennej GIS,
d) udzielaniem zam6wieri publicznych w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawa,e) organizowaniem przeprywu informacji w zakresie prowadzonych' merytorycznie

dzial6w - wewn 4Az ina zewn4fiz,
f) pozyskiwaniem zewngtrznych 6rodk6w finansowych na rearizacjg zadari ojcowskiego

P.N, - w ramach prowad zonych dzial6w, w tym tworzenie, skladanie, merytoryczne
prowadzenie i rozliczanie wniosk6w zwi4zanych z ofizymanymi dotacjami

4. PoDLEGLOSC OnCe,uzecyINA r WSpOr.pRAcA

Stanowisko specjalisty ds. ochrony przyody w obecnej strukturze organizaclnej
Qcowskiego PN jest stanowiskiem podlegll,rn nadle6niczemu OpN. Osoba zatrudniona
na tym stanowisku wsp6rpracuje z innymi pracownikami opN w ramach swoich
kompetencji i umocowania w obowi4zul4rym schemacie organizaryjnym,
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5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

Wvmasane dokumentv i odwiadczenia:

a) list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji, adresem mailowym oraz

numerem telef onu kom6rkowego;
b) CV + 2yciorys,
c) dokument potwierdzaj4cy obywatelstwo i toZsamodi (dow6d osobisty, Paszport) -

do wgl4du,
d) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych:

o wymagemewyksztalcenie,
o posiadanych uprawnieri - jedli kandydat wskazuie na ich posiadanie,

e) odwiadczenia:
---+ korzystaniu z pehri praw publicznych;

-- o niekaralnodci;
---> o wyraLeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

przeprowadzenia naboru.

5. INFORMACIE POZOSTAT.E.

a) praca na przedmiotorvym stanowisku wykonywana bqdzie w siedzibie dyrekcji

O.jcowskiego P.N. (adres: Ojc6w 9; 32-045 Suloszowa),

b) czas pracy: pelen etat (8 god z. pracy) w godz. od 7c0 do 1530 w dniach roboczych,

c) okres zatrudnienia: bez zbgdnej zwloki it2 po wylonieniu kandydata w wlmiku
przeptowadzonej procedury konkursowej, podpisaniu umowy o praca, wykonaniu

badafr okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z zakresu BHP i ppo2'

Przfmuje sig, i2 zatrudnienie powinno nast4pii najp6i,rttei od 15 maia br.

d) okres zawatcia umowy o Prace: Praca na okres pr6bny do 3 miesiecy. Po tym okresie

planowane jest (je61i pracownik zostanie pozytywnie oceniony po zakoriczeniu okresu

pr6bnego) zawarcie umowy na czas okre6lony do 33 miesiqcy, a nastqpnie je5li

pracownik zostanie pozytywnie oceniony na czas nieokredlony.

e) istrrieje mo2liwo6i przyznania odplatnego mieszkania slu2bowego stanowi4cego

wlasnodi OPN (umowa najmu lokalu mieszkalnego z tiszczanfem miesigcznego

czynszu) - iednak2e doPiero Po zawarciu umowy na czas okreSlony,

f) otrzymywanie Swiadczeri socialnych - w tym odzie2y ochrony osobistej zgodnie z

obowi4zuj4c4 tabeT4przydzialrt sort BHP na stanowiskach pracy OPN,

g) w przypadku nieposiadania przez pracowtika uprawnieli z zaktestt BHP i ppo2.

istnieje mo2liwodi skierowania pracownika do odbycia szkoleri/kurs6w/studi6w
podyplomowych z ww. zakresu - na koszt pracodawcy, w celu uzyskania stosownych

uprawnieri,
h) pracownik bgdzie mial mo21iwo6i ci4glego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacii

w systemie szkoleri i kurs6w - na koszt pracodawcy,
i) pracownik bgdzie nale2al do Stu2by Parku a tym samym bqdzie uprawniony do

nieodplatnego otrzymywanla sort6w mundurowych'
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7. SPOS6B PRZEPROWADZENIA NABORU

Nab6r na ww. stanowisko przeprowadzany jest w systemie konkursowym, etapowo:

Etap I:

Polegaj4cy na formalnej weryfikacji wszystkich nadeslanych w przypisanym terminie
aplikacji ich ocenie merytorycznej oraz kwalifikacji zawodowych kandydat6w,
niezbgdnych do wykonywania zadari na ww. stanowisku pracy,

Etap II:

Dotyczy kandydat6w, kt6rzy spelnili wymogi formalne. Polegai on bgdzie na
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacfnej we wskazanym terminie.

8. TERMIN I MIEJSCE SKI,ADANIA APLIKACII

Aplikacje nale2y zlo2yi w zamknietej kopercie z dopiskiem ,,KONKURS NA
STANOWISKO SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZYRODY" w nieprzekraczalnym
terminie do: 18 kwietnia br. do godz. 15aa na nw. adres:

Ojcowski Park Narodowy; Ojc6w9; 32-045 SULOSZOWA

O terminie kolejnego etapu oraz dokladnym miejscu przeprowadzenia ww. konkursu
zakwalifikowani kandydaci bgd4 informowani telefonicznie oraz drog4 elekhoniczn4.
Wszystkie etapy odbywai sig bgdq w jednym z 3 budynk6w Ojcowskiego p.N. w
miejscowodci Ojc6w (wskazanych w przestanej kandydatom informacji).

Ewentualne informacje na temat naboru mo2na uzyskai pod numerem telefonu
123892005 w. 100.

Nieodebrane w terminie 3 miesigcy od dnia zakoriczenia naboru dokumenty aplikacyjne
kandydat6w, kt6rzy nie zostali wybrani na ww. stanowisko zostan4 komisfnie
zttiszczone.

TG

DYREKTOR

ntgr i :. Tottlosz Gierol
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