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Nabór konkursowy na stanowisko:
SPECJALISTY ds. OCHRONY PRZYRODY

w Ojcowskim Parku Narodowym

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w Ębie konkursowym
nabór na stanowisko SPEC|ALISTY ds. OCHRONY PRZYRODY w Ojcowskim PN.
1.

WYMAGANA ZASADNICZE:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
8)

wykształcenie wyższ.e z zaktesuleśnictwa (dyplom ukończenia wydziafu Leśnego) ,
posiadanie co najmniej Ęfufu naukowego magistrą
umiejębrośćobsłrrgi komputera i urządzeń peryferyjnyĄ
biegła znajomość§ystemu operaryjnego WINDOWS w tym co najmniej biegłe
posługiwanie sĘ pakietem office + umiejętność tworzenia pism urzędowy ch wraz z
f ormato\^/aniem tekstu
niekaralność;
korzystanie z pełni praw publicznych,
brak przeciwskazń lekarskich do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.
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2. WYMAGANA PoŻĄDAr.IE:

a)

b)
c)
d)
e)
3.

posiadanie uprawnień do wykonywania:

o
o
o
o

polowań (uprawnienia Polskiego ZwiązkuŁowieckiego),
pracy w sfuźbie BHĘ
czynnoścl z zakresu ochrony ppoż.,
prawo iazdy,
znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

umieiębrościanŃĘczne,
umlejętnośćpracy pod presią czasu,
posiadanie cech osobowych takich jak wysoka kultura osobistą dyskrecjo loja|ność,
kreatywnośó komunikaĘwnośc, odpomośćna stres, asertywność.

zAKREs W,YKoNYWANEJ PRACY
Prowadzenie merytorycznie nw. zadń między inn}rmi z zakłesa:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

ochrony ppoż. (ekosystemów Parku i obiektów infrastruktury technicaej),
bezpieczeństwa i higierry pracy - w tym prowadzenie kartotek badń okresowych
pracowników i przydziafu sortów BFIP,
gospodarki łowieckiej - w tym związanych ze szkodami łowieckimi,
ekosystemów leśnycĘ
prowadzenie systemu informacji przestrzerrnej GĘ
udzielania zamówień publiczrrych w oparciu o obowiązujące przepisy prawą
organżowanie przepĘwu informacji w zakresie prowadzonych merytorycznie
działów - wewn ątz i na zevł^ąttz,
pozyskiwanie zewnętrzrych środków finansowych ną 1ęalizągię zadń Ojcowskiego
P.N. - w ramach prowad zonych dzińów, \^/ tym tworzenią składanie, merytoryczne
prowadzenie i rozliczanie wniosków zwĄzanych z otrzyman}.rni dotacjami
zastępowanie głównego specjalisty ds. odrrony przyrody Ojcowskiego P.N, podczas
jego nieobecności.

4. PoDLEGŁoŚĆ

oncłNtzłcĘNAI wsPÓRAcA

Stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody w struktulze organizacylnej Ojcowskiego
PN jest stanowiskiem podlegĘm głównemu specjaliście ds. ochrony przyrody OPN.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku wspĘracuje z irurymi pracownikami OPN w
ramach swoich kompetencji i umocowania w obowiązującym regulaminie
organŁaryjnym OPN.
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5.

WYMAGANE DoKUMENTY
W!,magane dokummĘv i oświadczenia:

a) list motywacyjny z podaniem danych kontaktowych (adres do
b)
c)
d)

nt telefonu);
CV + życioryą
do wglądu: dowód osobisty lub paszport,
kserokopie dokumentów potwierdzĄących:

o
o
e)

korespondencji,

wykształcenią
posiadane uprawnienia,

oświadczenia:
---ł korzystaniu z pełni praw publiczrych;
--ł o niekaralności;

,-- o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenia naboru.

przetwarzante danych osobowych

dla

potrzeb

INFORMACIE POZOSTAŁE.

a) praca na przednriotowym stanowisku wykonywana będzie w siedzibie dyrekcji
Ojcowskiego P.N. (adres: Ojców 9; 32-045 Sułoszowa),

b) czas pracy: pełen etat (8 godz. pracy) w godz. od 7ą do 15Oo w dniach roboczycĘ
c) okres zatrudnienia: bez zbędnej zwłoki Elż po wyłonieniu kandydata w wyniku
przeprowadzonej procedury konkursowej, podpisaniu umowy o pracę, wykonaniu
badań okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkolerriu , ,uń"* Bń i ppoZ.
Przylmuje się, iż zatrudnienie powinno nastąpić n ajpóźnej od 30 listopada br.

d)

okres zawatcia umowy o pracę: praca na okres próbny do 3 miesięcy, po tym okresie
planowane jest §eśli pracownik zostanie pozytywnie oceniony po zakończeniu okresu
próbnego) zawarcie umowy na czas określonydo 33 miesĘcy, a następńe jeśli
pracownik zostanie pozytywnie oceniony na czas nieokreślony.

e) istnieje możliwośćprzyznania odpłatnego mieszkania słuźbowegostanowiącego
własnośćopN (umowa najmu lokalu mieszkalrego z uiszczaniem miesięczneio
czynsztl) - iednakże dopiero po zawarciu kolejnej umowy po okresie próbn)zm

otrzymywanie świadczeń socjalnych - w tym odzieży ochrony osobistej zgodnie z
obowiązującą tabeląptzydziafu sort BHP na stanowiskach pracy OPN,
8)

w przypadku nieposiadania przez pracownika uprawnień z zakłesl BHP i ppoż.
istnieje możliwośćskierowania pracownika do odbycia szkoleń/kursów/stuaiow

podyplomowych z ww. zakresu - na koszt pracod awcy, w celu uzyskania stosownych
uprawnień,

h) pracownik

będzie miał możiiwośćciągłego podnoszeŃa swojej wiedzy i kwalifikacji
w systemie szkoleń i kursów - na koszt pracodawcy.
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7. SPOSOB PRZEPROWADZENIA NABORU

Nabór na ww, stanowisko przeprowadzany jest

w

systemie konkursowym,

etapowo:
Etap I:

Polegajacy na formalnej weryfikacji wszystkich nadesłanych w przypisanym
terminie aplikacji, ich ocenie melytorycznej oraz kwalifikacji zawodowych
kandydatów, niezbędnych do wykony,wania zadń na ww. stanowisku pracy.
Etap II:

DoĘczy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne, Polegać on będzie na
przeprow adzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

TERMIN I MIEISCE SKŁADANIA APLIKACJI

z dopiskiem ,,KONKURS NA
STANOWISKO SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZYRODY" w
Aplikacje na|eży złożyćw zamkniętej kopercie

nieprzekraczalrrym telminie do: 18 listopada br. do godz.

Ojcowski Park Narodowy; Ojców 9;

32

-

045

15oo

na nw, adres:

SUŁOSZOWA

O

terminie kolejnego etapu oraz dokładnym miejscu przeprowadzenia ww.
konkursu zakwalifikowani kandydaci będą informowani telefonicznie oraz drogą
elektroniczną. Wszystkie etapy odbywać się będą w budynku dyrekcji
Ojcowskiego P.N. w miejscowości Ojców,
Ewentualrre informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu
123892005 w. 100.
Nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru dokumenty
aplikaryjne kandydatów, którzy Ńe zostali wybrani na ww, stanowisko zostaną
komislnie zniszczone.
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