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Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego oglasza nabór

na stanowisko:

KASIERA , 4 osoby

w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego w sezonie 2020 r.

1. WYMAGANIA ZASADNICZE:

a) wykształcenie co najlnniej średłrie,
b) trmiejętność wystawiania fak|ur,
c) umiejętność obsługi komputcra,
d) niekaralność,
e) korzystanie z praw pttblicznych,
f) brak przeciwskazań lekarskich do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

2. WYMAGANIA POZĄDANE:

a) posiadanie stazu pracy na stanowisku kasjcra lub administracyjnym,
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera,
c) umiejęhrość pracy pod prcsją czasu,
d) posiadanic cech osobowych takich jak: wysoka kultura osobista, dyskrccja,

lojalnośc,
g) krcatywność, komunikatywność, odporność na stres, asertywnośi
h) umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
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3. ZAKRES WYKONYWANE} PRACY:

a) prowadzi sprzedaż biletów wstępu do obiektu opN wydawnictw i pamiątek

Parku,
b) obsfuguje kasę fiskalną oraz wydaje fakfury w związku z ww, czyrrnościami,

c) prowadzi,,kasę" w miejscu wykonywania praq,
d) prowadzi dokumentację i rozhczeŃa finansowe w ramach prow adzonĄ ,,kasy"

zgodnie z obowiązującymi przepisami i pisemnymi wytycznymi Zespdu
Ekonomicznego OPN,

e) dziennie prow adzibazę danych frekwencji w obiekcie turystyczr.yrrl.,

f) codziennie p rzekaĄe utatg do Zespołu Ekonomicznego OPN,

4. PoDLEGŁoŚĆ oncłrrnzłcgi\iA I WSPoŁPRACA

Stanowisko kasjera w strukturze orgańzacylnej Qcowskiego PN jest

stanowiskiem podlegtym bezpośrednio głównemu specjaliście ds. udostępniania

parku. osoba zatrudniona na tym stanowisku wspołpracuje bezpośrednio z

zastępujarym go kasjerem i z Zespołem Ekonomiczn)rm,

5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACUNE

a) list moĘwaryjny z podaniem adresu do kontakfu,

b) cv
c) ewenfualne informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodow;rm,

d) oświadczenia (podpisywane w chwili składania podania w sekretariacie opN):

--- o korzystaniu z pełni praw publicznych;

,-- o niekaralności;

___ł o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla pottzeb

przeprow adzeŃa naboru.

e) do wglądu:

--- dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający

tożsamość;

--- kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane wykształcenie,

6. INFORMACJE POZOSTAŁE

a) praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana będzie na terenie

Qcowskiego Parku Narodowego przyjeslrr}rrłz_łąsĘpgiąeyó obiektów:
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--+ Punkt kasowy przy jaskini Ciemnei,
--+ puŃt kasowy pfzed zamkiem w Qcowią

b) czas pracy - w zaleźności od miejsca pracy: pełny etat (3 osoby), s/ł etała, t72

eiaĘ w godzinach ustalonych osobno do każdego obiektu,

c) okres zatrudnienia: na czas określony w sezonie furystycznym (od 20 kwietnia
do 30 pździernika202D r.,

d) praca w oparciu o prawo pracy - umowę o praca po wykonaniu badń
okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleŃu z zakresu BHP i ppoż. (na
koszt pracodawcy).

7,TERMIN I MIEJSCE SKł,ń.DAMA APLIKACII

Aplikacje należy ńożyć w sekretariacie dyrekcji ojcowskiego parku Narodowego:

Qców 9;32 - 045 SUŁOSZOWA

W nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2o20 t. do godz. 15.00. Aplikacje złożone
po tym terminie nie będa oceniane.

Ewenfualne informacje na temat naboru, można uzyskać pod numerem telefonu
123892005 w.203 - p. mgr Alicja Fischer.
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