
Ojcowski
Park Narodowy

tel.: 123892005

Polskie
Parki
Narodowe

Ojc6w 9 32 - 04s SULOSZOWA
www.ojcowskiparknarodowy.pl €-mail: opnar@pro.onet.pl

o .. 11Q.,..5-. ... ..,,201s Ojc6w, dnia: 79.03.20^19 r.

Dyrcktor Ojcowskiego Parku Narodowego oglasza w trybie konkursolr,),rn nab6r na
stanowisko referenta w Ojcowskim P. N.

1. WYMAGANA ZASADNICZE:

a) posiaclanieobywatelstwapolskiego;
b) wyksztalcenie co najrnrriej irednie,
c) urniejqtnorid obslugi kornputcra i ur.z4dzcfi peryferyjnych,
d) biegla znajomodi systernu operacvjncgo WINIIOWS w tym co najrnniej bicgle

poslttgir,r,ar.rie sig pakietenr O{fice + urnie'jgtnodi tworzt-nia pisrn u rzgdor,r,y cl-r wraz z
formatowaniem tekstu,
niekaralnodi;
korzystanie z petni praw publicznych,
brak przeciwskazan lekarskich do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

e)

0
c)
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NABOR KONKURSOWY NA STANOWISKO:

referenta

w Ojcowskim Parku Narodowym



2. WYMAGANA POZADAT.IE:

a) posiadanieuprawnieri:
o w zakresie pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

o co najmniej inspektora z zakresu ochrony ppo2.,

o tzrczozr.aw cy maj4tkowego
o prawo jazdy,

b) znajomo6d komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

c) do6wiadczenie w udzielaniu zam6wieri publicznych w oparciu o ustawe ,,Prawo

zam6wiefi publi cznych" ,

d) umiejgtno66 pracy pod presja czasu,

e) posiadanie cech osobowych takich iak: wysoka kultura osobista, dyskrecja, lojalnoSi,

kreatywnodi, komunikatywnoS( odpomodi na stres, asert)ryvno6i.

3. ZAKRES WYKONYWANEJ PRACY

Prowadzenie merytorycznie zadari w zesPole ds. inwestycji i remont6w, w tym miedzy

irm)T ni:

a) dokumentacji z zakresu remont6w i rob6t budowlanych prowadzonych na obszatze

ojcowskiego PN oraz zwiqzanych z biea4cym utrzymaniem obiekt6w infrastruktury

technicznej Parktl
b) prowadzeniem zadaA i dokumentacji zwi4zanq z przegl4dami technicznymi

obiekt6w in{rastruktury technicznej Parku

c) opracowywanie dokumentacji zwiqzanei z udzielaniem zam6wierl publicznych w
oparciu o obowi 4zu14ce przepisy Prawa - w zesPole ds. inwestycji i remont6w,

d) uczestniczenie w przegl4dach obiekt6w infrastruktury technicznej Parku,

e) organizowaniem przeplywu informacji w zakresie prowadzonych merytorycznie

dzial6w - wewn4ttz ina zewn4trz,
f) pozyskiwaniem zewngtrznych 6rodk6w finansowych na rcakzagq zadai Ojcowskiego

P.N. - w ramach prowad zonych dzial6w, w tym tworzenie, skladanie, merytoryczne

prowadzenie i rozliczanie wniosk6w zwi4zanych z otrzymanymi dotacjami

4. poDLEGLOSe OnCA,NZACYJNA I WSP6LPRACA

Stanowisko referenta w obecnej strukturze organizacfnej Ojcowskiego PN jest

"i stanowiskiem podlegtym specjali6cie ds. inwestycji i remont6w. Osoba zatrudniona na

tym stanowisku wspolpracuje z innymi pracownikami OPN w ramach swoich

kompetencji i umocowania w obowiqTuj4cym schemacie organiza"yj.y-.
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7. SPOSoB PRZEPROWADZENIA NABORU

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

Etap I:

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

Etap II:

Dotyczy kandydat6w, kt6rzy spetrili wymogi formalne. Polegai on bgdzie na
przeptow adzeniu rozmowy kwalifikaclnej we wskazanym terminie.

8. TERMTN I MTEISCE SKTADANIA APLTKACII

Aplikacje naleLy zlo/y(. w zamknietej kopercie z dopiskiem ,,KONKURS NA
STANOWISKO REFERENTA" w nieprzekraczalnym terminie do: 17 kwietnia br. do
godz. L50! na nw. adres:

Ojcowski Park Narodowy; Oic6w 9; 32 - 045 SULOSZOWA

O terminie koleinego etapu oraz dokladnym miejscu przeprowadzenia ww. konkursu
zakwalifikowani kandydaci bgd4 informowani telefonicznie oraz drog4 elektroniczn4.
Wszystkie etapy odbywai sig b9d4 w jednym z 3 budynk6w Ojcowskiego P.N. w
miejscowodci Ojc6w (wskazanych w przeslanej kandydatom informacji).

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

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

TG

D}'II,DKTOR
oicorvskiePo Prrku Narodorvcfo(. QP','-,J

ngr ina, Totnosz Aieral
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5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

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

numerem telef onu kom6rkowego;
b) CV + Zyciorys,

c) dokument potwierdzajacy obywatelstwo i to2samodi (dow6d osobisty, paszport) -
do wgl4du

d) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych:
o wymaganewyksztalcenie,
o posiadanych uprawnieri - jedli kandydat wskazuje na ich posiadanie,

e) odwiadczenia:
-- korzystaniu z petri praw publicznych;
--+ o niekaralnodci;
'-'+ o wyraZenit zgody na Ptzetwatzanie danych osobowych dla pottzeb

przeprowadzenia naboru.

6. INFORMACIE POZOSTALE.

a) praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana bgdzie w siedzibie dyrekcji

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

b) czas pracy: pelen etat (8 godz. pracy) w godz. od 7ao do 15oo w dniach roboczych,

c) okres zatrudnienia: bez zbgdnej zwloki tuL po rvylonieniu kandydata w wyniku
przeprowadzonej procedury konkursowej, podpisaniu umowy o praca, wykonaniu
badari okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z zakresu BHP i ppo2.

Przyjmuje sig. i2 zatrudnienie powinno nastqpii naip6Lruei od 15 maia br.

d) okres zawarcia umowy o prace: Praca na okres Pr6bn}' do 3 miesiecy. Po tym okresie

planowane jest (je51i pracownik zostanie pozytywnie oceniony po zakoriczeniu okresu

pr6bnego) zawarcie umowy na czas okreSlony do 33 miesigcy, a nastePnie ie51i

pracownik zostanie pozytywnie oceniony na czas nieokre6lony.

e) istniele mo2liwodi przyznania odplatnego mieszkania sluibowego stanowiacego

wlasnodi OPN (umowa najmu lokalu mieszkalnego z uiszczaniem miesigcznego

czynszu) - iednak2e dopiero Po zawarciu umowy na czas okre6lony.

f) otrzymywanie 6wiadczeri socjalnych - w tym odzie2y ochrony osobistei zgodnie z

obowi4zuj4c4 tabel4ptzydziafu sort BHP na stanowiskach pracy OPN,

g) pracownik bgdzie mial mo2liwodi ci4glego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacii
w systemie szkoleri i kurs6w - na koszt pracodawcy.
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