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tel:123892005 (centrala); fax:123892006

e-mail:opnai@PIo.onet.PI; wwwojcowskiParknarodowypl

Olc6w, dnia 20 marca 2019 r.

D.1 10.7.20.r9

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego

ogl-asza nab6r na:

stanowisko KASJERA
Oj cowskiego Parku Narodowego

1.

WYMAGANIA ZASADNICZE:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) wyksztatcenie co najmniej 6rednig

c) umiejgtnoSi obslugi komputera (6rodowisko WINDOWS, pakiet Office),
d) umiejgtnoSi obslugi kasy fiskalnej,
e) umiejgtno6i wystawiania faktur,
f) niekaralno6i,
g) korzystanie z praw pubiicznYch,
h) brak przeciwskazaf lekarskich do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

2.

WYMAGANIA POZADANE:
a)
b)
c)
d)

posiadanie stazu Pracy na stanowisku kasjera lub administracyjnym,
do6wiadczenie zawodowe na stanowisku kasiera,
umiejgtnoSi pracy pod presj4 czasu,
posiadanie cech osobowych takich iak: wysoka kultura osobista, dyskrecja,
iojalnodi, kreatywno6i komunikatywno6( odpornodi na stres, asertywno5i'
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3, ZAKRES

a)

WYKONYWANE} PRACY:

prowadzi sprzedaz bilet6w wstepu do jaskini Ciemnej oraz wydawnictw
Parku,

b) obsfuguje kasg fiskaln4 oraz wydaje faktury w zwi4zku z czynnodciami
wymienionymi w pkt. 3a,
c) prowadzi ,,kasg" w miejscu wykonywania pracy,
d) prowadzi dokumentacjg i rozliczenia finansowe w ramach prowadzonej ,,kasy"
zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami i pisemnymi wytycznymi zespolu
ekonomicznego OPN,
e) dziennie prowadzibazg danych frekwencji w obiekcie turystycznym,
f) codziennie przekazuje utarg do kasy OpN

4. PODLEGT.OSC

OncaNzacyINA

r WSP6LPRACA

Stanowisko kasjera w strukturze organizacyjnej Ojcowskiego pN jest
stanowiskiem podlegtym obecnie bezpo6rednio kierownikowi DNE. osoba
zatrudniona na tym stanowisku wsp6lpracuje bezpodrednio z zastgpuj4cym go
kasjerem i z Zespolem Ekonomicznym.

5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYINE

a) list motywacyjny z podaniem danych do korespondencji,
b) cv,
c) aktualne (wydane do 3 miesigcy wstecz od daty skladania aplikacji)
za6wiadczenie o niekaralnodci,
d) dokument potwierdzaj4cy polskie obywatelstwo i to2samo6i (do wg14du),
e) potwierdzone za zgodnoic z oryginalem kserokopie:
-+ dokument6w potwierdzaj4cych wyksztatcenie;
--- dokument6w podwiadczajEcych dotychczasowe do6wiadczenie
zawodowe.

f)

o6wiadczenia:
-

-+

o korzystaniu z pelni praw publicznych;

--- o niekaralno6ci;
---+

o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
pr zepr ow adzenia naboru.
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6.

INFORMACJE POZOSTALE

--+ praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana bqdzie na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego przlrjasktnieiemnei
a) czas pracy - pelny etat (w ukladzie 40 godzinnym tygodniowym czasie pracy)
wg ustalonego harmonogramu,

b) okres zatrudnienia: na czas okreSlony w sezonie turystycznym (od 23 kwietnia
do 06 pai.dziernika 2019 r.)

c) praca w oparciu o prawo Pracy

-

umowe o Prace, po wykonaniu badari

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

d) istnieje obowi4zek noszenia przydzielonei kamizelki ochronnej
ze zdjgciem.

7.

TERMIN

I

i identyfikatora

MIEJSCE SKLADANIA APLIKACJI

Aplikacie naleLy zloty(. w sekretariacie dyrekcii Ojcowskiego Parku Narodowego:
Ojc6w 9; 32-045 SULOSZOWA

w

nieprzekrac zalnym terminie do 08 kwietni
zlo2one po tym terminie nie beda oceniane.

a

2o19

r. do godz.

15.00. Aplikacje

Ewentualne informacje na temat naboru, mo2na uzyskai pod numerem telefonu
723892005 w. 203 - p. dr Anna Klasa.
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