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II ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty
(starszego specjalisĘ) ds. ochrony prryrody w Zespole Ochrony Prryrody Gorczańskie-
go Parku Narodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
or ganizacj a działalno Ści w zakresie :

zagospodarowania i zbytu dtewna, ochrony terenu Parku przed poŻaram| ochrony przyrody
nieożywionej i gleb, ochrony ekosystemów wodnych,
prowadzenie spraw związanych z:
bezpieczenstwem i higieną pracy (w tym szkolenia wstępne z zal<resu bhp), realizacją ustawy
Prawo zamowień publicznych' całością zagadnień dotyczących powierzonego przęz starostów
nadzoru nad lasami lasów niepaństwowymi,
atakŻe przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych z środków zewnętrznych
(m.in. NFOS i GW, Funduszu LeŚnego i innych).

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowana czas określony: I etap - IŻ m-cy,II etap - 12

ffi-Cy, III etap - czas nieokreślony.

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: I połowa pażdziemikaŻ}1'7r.

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe leśne II stopnia'

Wymagania niezbędne:
- staŻ pracy w parku narodowym lub nadleśnictwie Lasów Państwowych na stanowisku mery-
torycznym zajmującym się podstawową działalnoŚcią parku (np. zespół ochrony przyrody)
lub nadleśnictwa (dział - zespół gospodarki leśnej); staŻ _ minimum 1 rok pracy - na stano-
wisko specjalisty, lub minimum 3 lata pracy - na stanowisku starszego specjalisty. lub jed-
nostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach merytorycznych związanych z ochroną
przyrody' leśnictwem.

- odbl'te kursy lub szkolenia przydatne na zajmowanym stanowisku (zgodnie z zakresem
zadan wykonywanych na stanowisku);

- dobry stan zdrowia i kondycjafizyczna umożliwiapca pracę w trudnym terenie górskim,
w różnych warunkach pogodowych;

Wymagania dodatkowe:
- znajomoŚć przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, przepisów prau]o za-

mówięń publicznych' kodeksu po stępowania administracyj ne go,



- inne dodatkowe uprawnienia związane z pracą na wymienionym stanowisku (np. kurs z za_

kresu obsługi GIS, kurs łowiecki, itp).

- umiejętność (podstawowa) posługiwania się programami GIS,
- umiejętność posługiwania się proglamami pakietu MS office orazprogramami graftcznymi

i do obróbki zdjęć,
- umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,
- doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
- znajomośĆ języków obcych, preferowany angielski,
- umiejętność planowaniai organizowania własnej pracy'
- komunikatywność, rzetelnośó' zaangłŻowanie, kreatywność i twórczość'
- prawo jazdy co najmniej kategorii B,

Wymagane dokumenty:
_ list motywacyjny i życiorys z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,

doświadczeniu oraz posiadanych umiejętnościach'
_ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte kursy, szkolenia i posiadane

kwalifikacie,
_ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 101 poz. 926 zpóżn. zm.).

Wymagane dokumenty powinny być składane w formie papierowej, czytelnie podpisane
przez Kandydata; dopuszcza się złożenie (przesłanie) dokumentów w formie elektronicznej
(skanu). Forma papierowa wymagana będzie w przypadku zakwalifikowania Kandydata do II
etapu.

Przewidywany poziom wynagrodzenia: płaca zasadnicza _ specjalista - 3400-3600 złotych
brutto; starszy specjalista _ 3600-3800 złotych brutto.

Istniej e możliwość otrzymania mieszkania służbowego w Porębie Wielkiej .

Informacja o metodzie naboru
Nabór prowadzony będzie w dwu etapach:

I etap: weryfikacja zgłoszen kandydatów pod kątem spełnienia formalnych wymogów przy-
stąpienia do naboru dotyczących m. in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego' oraz po-
siadanych uprawnień i kwalifi kacj i ;

II etap:
Kandydaci spełniający wymienione wymogi zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifrkacyjną,
w trakcie której będą mieli możliwośó zaprezentowania przed powołaną komisją wiedzy z
zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, prawa zamówień publicznych, zagad-
nień administracyjnych, a także wiedzy merytorycznej z zakresu zadań wykonywanych na
stanowisku. ocena dokumentów jak i odpowiedzi będzie punktowana, a punkty zostaną ze-
stawione w odpowiednim formularzu. Komisja dokona wyboru I _ 2 kandydatów spośród
zainteręsowanych zatrudnieniem, którzy uzyskali najvłyŻsząIiczbę punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dyrekcji Gorczańskiego PN w
Porębie Wielkiej w terminie ok 14 dni od daty złożenia wymienionych dokumentów.

Informacje dodatkowe:
_ w zgłoszeniu należy podaó dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail,

numer telefonu,
_ kandydaci,którzy po weryfikacji zgłoszeń zostaną dopuszczeni do II etapu naboru, zostaną

powiadomi eni pio cztą elektroniczną o j e go terminie,



_ bliŻsze informacje na temat naboru moŻltauzyskać pod nr telefonu (18) 33 I7 945 audzie-
la ich mgr inz. Marek Klxzeja _ zastępca dyrektora Parku lub mgr Zbigniew Żuręk_ kie-
rownik Zespołu ochrony Przyrody.

oferty można składać do 15 września 2017 roku do godz. 15.00 w dyrekcji Gorczańskie_
go PN' lub pzesłać w formie elektronicznej na e_mail: gpn@gorceon.pl jak również_rvy-
słać pocztą na adres: Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka
590;34-735 Niedźwiedź z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko specjalisty w ZoP,, (decydu_
je data wptywu do GPN). Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą roz_
patrywane i zostaną zwrócone Kandydatom.
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