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D. AĄa .0L2020 Ojców, dnia 24.01,.2020 t,

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego oglasza nabót

na stanowisko:

na zamku w Ojcowie w sezonie turystycznym 2020 r.

1. WYMAGANIA ZASADNICZE:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicr,e,
b) korzystanic z praw publicznych,
c) brak przeciwskazari 1ekarskich do pracy na przcdmiotowym st;rnowisku pracy.

2. WYMAGANIA POZĄDANE:

a) umieięhrość pracy pod prcsją czasu,
b) posiadanie cech clsobowych takich jak: wysoka kultura osobista, dyskrecja,

lojalnośc,
d) krcatywność, komrrnikatywność, odporność na stres, ascrtywność,

3. ZAKRES WYKONYWANEJ PRACY:

a) obsługa ruchu turystyczncgo w wieży obronnej (baszcie) na zamktr w Ojcowie,
b) splzątanie baszty na koniec dnia pracy.
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BILETERA - 2 osoby



4.poDLEGŁośc oncłNIzAcyJNA I wspórpnłcł

Stanowisko biletera w strukturze organizacyjnej Ojcowskiego PN jest

stanowiskiem podległym bezpośrednio głównemu specjaliście ds. udostępniania

parku,

5, WYMAGANE DoKUMENTY APLIKACY,NE

a) list motywacyjny z podaniem adresu do kontakfu,

b) CV,

c) ewentualne informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym,

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

---+ o korzystaniu z pełni praw pubiicznych;

,-- o niekaralności;

-o wyrażenil zgody na przetwarzanie danych osobowTzch dla potrzeb
przeprowadzenia naboru.

e) do wglądu:

---, dowód osobisĘ paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający
tozsamość;

-- kserokopie dokumentów potwierdzajacych wskazane wykształcenie.

6. INFORMACJE POZOSTAŁE

a) praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana będzie na terenie
oicowskieso parku Narodowego w wieżv obronnei zamku w ocowie.

b) czas pracy - pełny etat (1 osoba), 1/z etału (1 osoba), w godzinach od 9.00 do
17,00,

c) okres zatrudnienia: na czas określony w sezonie turysĘcznym (od 20 kwietnia
do 30 października 2020 r., praca w oparciu o prawo pracy - umowę o pTacę/

po wykonaniu badań okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z
zakresu BHP i ppoż. (na koszt pracodawcy).

7. TERMIN I MIE]SCE SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy złożyć w sekretariacie dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego:

Ojcow 9;32 - 045 SUŁOSZOWA
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W nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 15.00, Aplikacje

złożone po tym terminie nie będa oceniane.

Ewentualne informacje na temat naboru, można uzyskać pod numerem telefonu
123892005 w. 203 - p. mgr Alicja Fischer.
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ngr lnż, Tonasz Gierat
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