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D.... 4.1.0 ;...8..,.............2019 Ojców, dnia: 30.08.2019 r.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w Ębie konkursowym
nabór na stanowisko SPECIALISTY w Ojcowskim P. N.

1. WYMAGANA ZA§ADNICZE:

a) posiadanieobywatelstwapolskiego;
b) wykształcenieśrednig
c) umĘębrość obsfugi komputerui lrządzeń peryferyjnycĘ
d) biegła znajomość systemu operacyjnego WINDOWS w tym co najmnĘ biegłe

posfugiwanie się pakietem Office + umiejętrość tworzenia pism urzędowych
wraz z lotmatowaniem teksfu,
niekaralrrość;
korzystanie z pełni praw publicznycĘ
brak przeciwskazań lekarskich do pracy na przedmiotowym stanowisku
pracy.

e)

Ą
c)
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NABÓR KONKURSOWY NA STANOWISKO:

SPECIALISTY

w Ojcowskim Parku Narodowym



2. WYMAGANA PoŻĄDANE:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania:
o ptawo jazdy,

b) znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
c) doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w oparciu o ustawę

,,Prawo zamówień publicznych",
d) umiejętność prary pod preĄą czasu,
e) posiadanie cech osobowych takió jak: wysoka kulfura osobistą dyskrecjł

lojalnośd kreatywnośó komuŃkałwnośd odpomość na §tres, asertlłvność.

3. ZAKRES WYKONYWANEJ PRACY

ProwadzeŃe nw. zadań miedzy irrrr}rmi z nw. zakresu:
a) systemu informa§i przestrzennej GI$
b) ekosystemów nieleśnych OPN,
c) stanu posiadania (między irmymi prowadzenie rejestru nieruchomości

będącyó w prawnej dyspozycji OPN, składanie formalnych wniosków o wpis
nieruchomości do księgi wieczystej, zńożenie księgi wieczystej, uzyskiwanie
wypisów z rejestru gruntów, etc.),

d) udzielania przez OPN zamówień publicznych w oparciu o obowiąĄące
przepisy prawa,

e) organizowani a ptzepĘww informacji w zakresie prowadzonych merytoryczńe
działów - wewnątrz i na zewnątrzParku,

Ą pozyskiwani a zownętrznych środków finansowych na realiza§ę zadań
Ojcowskiego P.N. - w ramach prowadzonych działów, w tym tworzenią
składanie, merytoryczne prowadzenie i rozliczanie wniosków związartych z
otrzymanymi dotaciami

4. PoDLEGŁoŚĆ oncłNrzłcYrNA I wsPÓŁPRAcA

Stanowisko specjalisty w obeorej strukfurze organizacyjnej Qcowskiego PN jest
stanowiskiem podlegtym nadleśniczemu OPN. Osoba zatrudniona na tym
stanowisku wspóĘracuje z irrnymi pracownikami OPN w ramach swoich
kompeten§i i umocowania w obowiązującym schemacie organizacyjnym.
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5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYINE

wvmagane dokumenw i oświadczenia:

a) list moĘ,wacyjny z podaniem adresu do korespondencji, adresem mailowym
oraz numelem telefonu komórkowego;

b) CV + życiorys,
c) dokument potwietdzający obywatelstwo i tożsamość (dowód osobisty,

paszport) - do wglądu,
d) kserokopie dokumentów potwierdzająrych:

o wymaganewykształcenie,
o posiadanych uprawnień - jeśli kandydat wskazuje na ich posiadanie,

e) oświadczenia:
--- korzystaniu zpełni praw publicznych;
,--+ o niekaralności;
,-+ o wyrażeniu zgody na ptzetwatzanie danych osobowych dla potrzeb

pr zepr ow adzenia naboru,

6. INFoRMACIE PozosTAŁE.

a) praca na przedmiotowym stanowisku wykon;,łvana będzie w siedzibie
dyrekcji Ojcowskiego P.N. (adres: Ojcow 9; 32-045 Sułoszowa),

b) czas prary: pełen etat (8 godz. prary) w godz. od 700 do 1530 w dniach
roboczych,

c) okres zatrudnienia: bez zbędnej zwłoki hlż po wyłonieniu kandydata w
wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, podpisaniu umowy o
praca wykonaniu badń okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z
zakresu BHP i ppoż. Przylmuje się, iż zatrudnienie powinno nastąpić
najpóźniej od 01 pździernika br,

d) okres zawatcia umowy o pracę: praca na okres próbny do 3 miesięcy. Po tym
okresie planowane jest (jeśli pracownik zostanie pozytywnie oceniony po
zakończeniu okresu próbnego) zawarcie umowy na czas określony do 33
miesięcy, a następnie jeśli pracownik zostanie pozytywŃe oceniony lua czas
nieokreślony.

e) istnieje możliwość przyznańa odpłatnego mieszkania służbowego
stanowiącego własność OPN (umowa najmu lokalu mieszkalnego z
uiszczaniem miesięcznego czynszu dzierżawnego) - iednakże dopiero po
zawarciu umowy na czas okreśIony,

f) otrzymywanie świadczeń socjalnych - w tym odzieży ochrony osobistej
zgodnie z obowiązującą tabelą ptzyd,zińl sort BHP na stanowiskach pracy
oPN,

g) pracownik będzie miał możliwość ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i
kwalifikacji w systemie szkoleń i kursów - na koszt pracodawry,
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7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA NABORU

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

Etap I:

Polegający na formalnej weryfikacji wszystkich nadesłanych w przypisanym
terminie aplikacjł ich ocenie merytorycznej oraz kwalifikacji zawodowych
kandydatów, niezbędnyó do wykonywani a zad,ńnaww. stanowisku prary.

Etap II:

DoĘczy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalre. Polegać on będzie na
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej we wskazan;rm terminie.

TERMIN I MIEISCE SKŁADANIA APLIKACII

Aplikacje należy złożyc w zamknietej kopercie z dopiskiem ,,KONKURS NA
STANOWISKO SPECIALISTY" w nieprzekraczalnym terminie do: 20 września br.
do godz, 15a! na nw. adre s:

Ojcowski Park Narodowy; Ojców 9; 32*045 SUŁOSZOWA

O terminie koiejnego etapu olaz dokładnym miejscu przeprowadz,enia ww.
konkursu zakwalifikowani kandydaci bęc{ą informowani teiefonicznie oraz drogą
elektroniczną. Wszystkie etapy odbywać się będą w jednym z 3 budynków
Ojcowskiego P.N. w miejscowości Ojców (wskazanych w przesłanej kandydatom
informacji).

Ewenfuaine informacjc na temat naboru mozna trzyskać pod numerem teleforru
123892005 w. 100 (sekretariat OPN).
Nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru dokumenty
aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ww. stanowisko zostaną
komisyinie zniszczone.
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