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NABOR KONKURSOUTY NA STANOWISKO:

zastępcy dyrektora

w Ojcowskim Parku Narodowym

Dyrektor ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym
nabór na stanowisko zastępcy dyrektora \^/ Ojcowskim P. N.

1. WYMAGANA OBLIGATORYINE

Wymagania podstawowe - konieczne do azyskartiapozytywnej oceny kandydata pod
względem formahrym:

a) posiadanieobywatelstwapolskiego;
b) wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczycĘ
c) doświadczeniezawodowe:

o co najmniej 15 lat pracy w wTuczonym Za1^/odzie w insĘtucjach i urzędach

państwowych iflub samorządowych (w tym co najmniej 5 lat pracy w Parkach

Narodowych lub Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe);

o co najmniej 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym w insĘtucjach i urzędach

państwowych i/lub samorządowych;
d) posiadanie co najmniej tyfufu naukowego magiską
e) umiejęfurość obsfugi komputera i urządzenperyferyjnych,

0 biegła znajomość systemu operacyjnego WINDoWS w tym co najmniej biegłe

posfugiwanie się pakietem office + umiejętność tworzenia pism urzędowych wTaz z
formatowaniem tekstu,
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g) znajomość co najmniej j. angielskiego na poziomie min. 82 (wg skali CEFR);
h) znajomość aktuahrychprzepisów:

o z zakresu prawa pracy,
o ustawy,,Pt awo zamówień publicznych" wr az z pt zepisami wykonaw czymt,
o ustawy,,O ochronie ptzyrody",
o ustawy ,,O finansach publrcntych",

ł niekaralność;

il korzystanie z pehri praw publicznych,
k) btakprzeciwskazań lekarskich do pracy na przedrniotowym stanowisku pracy,
l) posiadanie co najmniej prawajazdy kategorii B.

2. WYMAGANA POZĄDANE

Wymagania fakultatywne _ pożądaną brane pod uwagę podczas oceny punłtowej
składanej przez kandydata aplikacji:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania:
o polowań (upravmienia Polskiego Związk:o Łowieckiego),
o Pracy w sfużbie BHŁ
o czynności z za7<rest' ochrony Ppoż.,

b) dyspozycy1ność,
c) umiejętrość obsfugi oplogramowania do składu publikacji,
d) umiejęfo:rość obsfugi programów do tworzenia i obsfugi systemów GIS,
e) znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

0 umiejęforościanalityczną

8) umiejęŁrość pracy pod presją czastt,

h) posiadanie cech osobowych takich jak wysoka kulfura osobista, dyskrecja, lojalność,
kreaĘwność, komunika$lwność, odporność na stres, asertywność.

3. ZAKRES WYKONYWANEI PBACY

Wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ojcowskiego Parku Narodowego
bedzie oolesać miedzv inn'rrmi na:

a) nykon;rwaniu kontroli zarządczĄ oraz peforienie funkcii koordynatora ds. kontroli
zarządczej,

b) nadzoruje pracę komórek organizacyjnych ojcowskiego P.N. za wyjątkiem StraĘ
Parku i stanowisk podległych bezpośrednio dyrektorowi Parku;

c) nadzorowaniu realizacji umów związanycJn z uzyskanymi zewnętrznyrni źródłami
finasowania np. w ramach dotacji wykonujac jednocześnie funkcję koordynatora
realizowanych projektów,

d) sporządzaniu p1anów rzeczowa _ finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania w
zakresie kompetencji podlegĘch komórek organizacyjnych,

e) wspołdziałaniu w realizaĄi zadań dyrektora Parku wynikających z powszechnego
obowiązku obrony Rzeczyslospolitej Polskiej, po?rzez:
o kierowanie wykonywaniem przydzielonych zadań obronnych przer pracowników

podległego zespofu,
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o przygotowanie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań
obronnych
w podlegĘm zespole,

o udział w pracach ścisłego kierownictwaParkt,

f) przestrzeganiu obowiąĄących zarządzen dyrektora Parku _ W tym regulaminu

Placy Pt zez pracowników Parku,
g) nadzorowaniu prawidłowej realizacji zadań wskazanych 66 1ęalizacji w ,.Planie

Ochrony Ojcowskiego P.N." lub w ,,Zadaniach ochronnych",
h) zastępowaniu dyrektora Parku podczas jego nieobecności'

ł wykonywaniem czynnośct z zak'resu kompetenĄi przynaleźnych dyrektorowi Parku
w ramach posiadanych pełromocnictw,

j) nadzorowaniu zadań z zaktesu udzielania zamówień publicnrych w oparciu o

obowiązuj ące przepisy.

4. PoDLEGŁośĆ oRGANIZACYINA I WSPÓRACA

Stanowisko zastępq dyrektora ojcowskiego P.N. w stlrrkfurze organizacyjnej

ojcowskiego PN jest stanowiskiem podlegĘm bezpośrednio dyrektorowi Parku. Osoba

zatrudniona na tym stanowisku wspĘracuje ściśle w zakresie:

a) realizacji ustawowych celów i zadań Parku z kierownikami komórek

organizacylnych OPN,
b) gospodarki finansowej Parku _ z gŁównym księgowym Parku oraz dyrektorem

Parku,

c) ochrony przeciwpożarowej Parku, BF{P, gospodarki remontowej _ z osobami

prowadzącymi merytorycznie te działy,

d) tzw. szkodnictwa leśnego _ ze StrażąParku.

5. WYMAGANE DOKUMENTY APTIKACY}NE

Wvmasane dokumentv i oświadczenia:

a) list moĘwacyjny z podaniem adresu do korespondencjł adresem mailowym oraz

numerem telefonu komórkowego;
b) Cv + życioryŁ
c) dokument potwierdzający oby'watelstwo i tozsamość (dowód osobisĘ paszport) _

do weladu.
d) kserokopie dokumentów potwierdzająrych:

o wykształcenie'
o doświadczenie zawodowe (za dokumenĘ potwierdzające w sposób formalny

tważa sią np. świadectwa Pracy z miejsc pracy, w których kandydat na

stanowisko zastępcy dyrektora pracował ptzed złożeniern apiikacji na to

stanowisko ilhtlb zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy potwierdzające staż

pracy oraz zajmowane stanowiska),
o posiadanychuprawnień,
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o znajomość języka angielskiego na wskazanym poziomie;
e) oświadczenia:

---+ o korzystaniu z pehri praw publicznych;
---+ o niekaralności;
--+ o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

przepro\ /adzenia naboru.

6. INFORMACIE PoZosTAŁE.

a) praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana będzie w siedzibie dyrekcji

ojcowskiego P.N. (adres: ojców 9; 32-a45 Sułoszowa),

b) nienormowany czas pracy na pełen etat (40 godz. czas ptacy $/ układzie
tygodniowym),

c) stanowisko pracy zaltczone do Sfuzby Parku,
d) okres zatrudnienia: bez zbędnej zwłoki taż po wyłonieniu kandydata w wyniku

PrzeProwadzonej procedury konkursowej, podpisaniu umowy o Pracą wykonaniu
badań okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z zak'tesv BHP i PpoŻ-
Przyjmuje się, iż zatrudnienie powinno nastąpić najpóźnlĄ od 01 września br.

e) okres zawatciaumowy o pracę: praca na okres Próbny do 3 miesięcy. Po tym okresie

planowane jest fieśli pracownik zostanie pozytywnie oceniony pa zakonczeniu okresu

próbnego) zawarcie umowy na czas określony do 33 miesięcy, a następnie jeśli

pracownik zostanie pozytywnie oceniony Iua czas nieokreślony.

f) istrrieje mozliwość ptzyznania nieodpłatnego mieszkania służbowego stanowiącego

własność oPN (umowa najmu lokalu mieszkalnego) - iednakże doPiero Po za

umowy na czas określony.

8) otrzymywanie świadczeń socjalnych - w tym odzteży ochrony osobistej zgodnie z
obowiązującą tabelą ptzydziału sort BHP na stanowiskach Pracy oPN.

7. sPosÓB PRZEPRoWADZENIA NABoRU

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

Etap I:

Polegający na formalrrej weryfikacji wszystkich nadesłanych w przypisanym

terminie aplikacjł ich ocenie merytorycznej ataz kwalifikacji zawodowych
kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadańna ww. stanowisku pracy.

Etap II:

DaĘczy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne. Polegać on będzie na

przeprowadzeniu rozmowy kwalifikaryjnej.
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8. TERMIN I MIEISCE SKŁADANIA APLIKACII

Apiikacje na|eży zŁożyćw nieprzektaczalnym terminie do:

08 sierpnia br. do godz. 15oo

w zamkniętej kopercie z dopiskiem ',KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY
DYREKTORA" na nw. adres:

oicowski Park Narodołvy; oiców 9; 3Ż- 045 SuŁoszowA

O terminie kolejnego etapu oraz dokładnym miejscu plzepro\^'adzenia ww.

konkursu zakwalifikowani kandydaci będą informowani telefoniczrue oraz dtogą
elektroniczną. Wszystkie etapy odbywać się będą w jednym z 3 budynków
ojcowskiego P.N. w miejscowości ojców (wskazanych w przesłanej kandydatom
informacji).

Ewentuabre in-formacje na temat naboru mozna uzyskać w sekretariacie dyrekcji

oPN lub bezpośrednio pod numerem telefonu 123892005.

Nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakonczenia naboru dokumenĘ
aplikaryjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ww. stanowisko zostaną

komisyj ni e znrszczone.

TG

DYREKTOR
Olcowrklego Perku Narodorvegoq Cfr'**[-

mgr inż.Tomosz Gierat

Informuiem-v' iż:

L ądili,,is1łarqem deryth owborych jesź ajwski Ptrk Naro.{aw . siedibqw aj@,ią aków 9 32-015 Sąłoyo*-ą. K@tdh listowłł! z hrspekoren ehfoty &lrłEh ovbovyh
nożlir/ jest M tfuwyżs'y ądłes Admiilistrątqa; kontah e-mailowy: optwQĘro.onet.pl lfub telelilieąie 12 3892005

2. przeru-imie barych 
"ombou,1,ch płzez Administdlaa będzie dĘwrc się dla ce!óv ildzielefria odp{Miedzi nd pisąo ore do r}jkon'weia Iruz Adtnmi#alola n1ań

ieatłwalyth w iiterese pbliczłzyn i/lub wypeh7ieria pąez AdmińsŁąlarą ciąiąśych ł8 ńń abawrqr!ów PreqŻJch' -ynikajq'yh z l\uw!- o ochłeie pr7rolr,
3- Podsrawq pf@ną peetwłnia jego aaaycd ovtowycł 1eł niezbędność do udzieleia odpowie<lzi rc pifuo ore niezbędność *ykawia zadai realizowłłych v interesie

pblrglyn i.ąub wwlnienia obowlqzkó* prenych Młożerych N A<lilił|i5aafuru.,
1. 'pb/@E'dąe osolóve bęĄ przetwrzui wł4cznie plaz l*nivisbalora ole osoby i pąIfrio\] dzidłajqce v imieniil i ,m fzecŻ AdminiŚlłgttg hó pnez niepJo tpłważniore, z

ząpMieliem rchovmia wymogóv bezpieczełifud dotych okłeśIonych v obowięujqcyh przePinch pr@ą,
5' v grą.iwh okfeślałłth w Rozpoł;Elżeniu Pąrlmenał Ltopejskiego i Rąd, (trD 20Ió/ó79 a .lilią 27 hrieh1ią 20Ió r. w vłeie ochroty ovb 'ftzyc:ł4th v *iązku z

pńuarunien dm1rh osobowrch i w sprmie swłńtxlnego ptzep$vlt bhch danych otaz uchylenia ĄrekEwy 95i16i||E lwiala prwo łźo:

. żqdąnią dosępu do trefu eyaieh daryah apbcw-ycłŻ'

. żqdnid iprostolania (poprNiaaid) ffoich fułrych asobovych'

. ź:qdada og@icgńa płzetwwhia' jeśli ovbą kvesriauje proidłDwdy fuoich danph owb*ych,

. vniesieilid sprzeciw|., z pr4cz\n *-iqwrych e fląq vczegóIłq 
'yh!rcjg' 

wobec prptwąrufuią łlmrych osobwych.

ó. przysłvgie ni pro*o wtiesiąń skargi d6 orgauiur1zońego, g., tfra' że rr'etw*lwie jego daych onbowych ,Wsza przepis, łłgótnego Roątz1ltzełia P%lawfi,l
'riina*jń"g" in"ay rclą zola,tzg i',lrio 2i k*i"t ia 20]ó r. w wrruie rcłłoły wib fizyczłłych 1ł #iqzhł . ptełwdmiem darych osobolych i \ł qtd'ie *_olrx1łego

pfteply*il aakich dilwh fr@ uchyl%ia órekłwy 95i46|wE,
z. 

'prxlańł 
1ego degeh onbol1,rh wylika ź obe'iązku ltsteouego taz z koniecmśti il{l'ielehii ąxNierizi ila p.ffio'

8. 'dne ĘŻłp-"ń-* i przechów1wane przei obes niezbędry'' dla wpełBięnia celów okłeśloxych v pił, 2 oft prrez ohres zgn]ily Ż obowiqiljqcwi pftepigni dotyczqc'fri

uchiwłm, w szugóbnścią 2 lst wq z dria ]1 lipca t98 j r. o twodmym eył)ie ąrcłivah}% i ąrchiweh oraz Ruporz@zełia Prexv RaĄ Minisrów z dłia ]3 nycznia zal }

r. w sp*ie iretu1cji kanulary1nej' 1edaolitych irecałych wykazół akl ołaz irstrukcji p sPrw,e orgąnirucji i ukfen! dzidaia cchivó* ałładwych'
9. dąrc osobowe nie płullegąjq ffiłofrqłzovaneilu pxlęjilow@ik deqĘji, w ,d pfofłN@ik.
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