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Ojców, dnia 13.08. 2021, r.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza nabór
na stanowisko:
re

specjalista ds. edukacii -

1 etat

w Dziale ds. Udostępniania OPN

1,.

WYMAGANIA ZASADNICZE:

a) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra),
b) posiadanie uprawnień peda gogiczny ch,

c)

posiadanie wiedzy

dot. dziedzictwa

Ojcowskiego Parku Narodowego,
d ) umiej ęfi rość ob sfu gi kompu te t a i ut ządzeń
e) znajomośćj. angielskiego na poziomieBZ,
f) niekaralnośó
g) korzystanie z praw publicznycĘ
h)

przyrodnicze9o

i

kulturowego

p ety f erslny ch,

brak przeciwwskazń lekarskich do pracy na ptzedmiotowym stanowisku
pracy;

2. WYMAGANIA POZĄDANE:
a) min.

2 lata

pracy na stanowisku związanym

z

edukacją przyrodniczą

i/lub kultutowfu
b) prawo jazdy kat. B,
c) umiejętnośćpracy pod presją czaslJ, pracy zespołowej i indywidualnej,
d) kreatywnośó komunikatywnośi odpornośćna streg asertywnośó umiejętność
autoprezentagi, umiejętnościanalityczne i LogisĘczne, opanowanią
umiejętnośćpodejmowania decy zji,
e) umiejętnośćpracy w różnych warunkach atmosferycznych, w zróżnicowanym
terenie, częściowoo charakterze górskim,
f ) umiej ę tno ści plas ty czne l gt ahczne i l lub ob słu gi p ro gr amó w gr aficzny ch,
Stronal z 4

g) przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

3. ZAKRES WYKONYWANEI PRACY:
a)

prowadzenie zajęć edukacyjnych

dorosĘmi,
b) organizacja

z

dziećmi

i

rŃodzieżą oraz osobami

i udziń w

akcjach edukacyjnych na terenie OPN, w tym akcji
sprzątania Parku oraz akgach ogólnopolskich poza OPN,
c) tworzenie materiałów i programów edukacyjnycĘ
d) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o dotacje zewnętrzne,
e) sporadycznie, w okresie sezonu turystycznego, uzupełnianie dyżutów
przewodnickich w j askiniach OPN ot az na ekspozycj i pr zy r o dniczej,
f) tworzenie i redagowanie wpisów w mediach społecznościowychOPN,
g) organizaĄa oraz udziaŁ w szkoleniach/konferencjach o tematyce edukacyjnej
i błysĘcznej,
h) dokonywanie kontroli stanu szlaków furystycznycĘ ściezekedukacyjnych
i spacerowych oraz infrastrukfury turystycznej OPN;

4. PODLEGŁOŚĆ ORCANIZACYJNA

I

WSPÓŁPRACA

Stanowisko specjalisł ds. edukacji w strukfurze ot3anizacllnej Qcowskiego PN

jest stanowiskiem podlegĘm bezpośredniogłównemu

specjaliście

ds. udostępniania parku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku współpracuje
bezpośrednio z głównym specjalistą ds. edukacji.

5. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACY]NE
a) list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji, adresem mailowym
oraz numerem telefonu komórkowego

b) CV + życiorys,

c) dokument potwierdzający obywatelstwo
paszport) do wglądu,
d)

i

tozsamość(dowód osobisĘ,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwatifikacje
zawodową w tym:
-> o

korzystaniu zpdnipraly publicznych;

--+

o niekaralności;

---+

o

wyrażeniu zgody na przetwatzanie dan/ch osobowych dla potrzeb

pt zep r ow adzenia nab o ru;

e) dokum entl y potwierdz

aj ący l e

doświadczenie zawodową

egz,nrżz4

f) dokument potwierdzający znajomośćj. angielskiego na poziomieBZ;
g) dokument potwie

r

dzający uprawnienia

p ed a go

goiczne.

6. INFORMACJE POZOSTAŁE
a)

praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana będzie na

terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego w: OśrodkuEdukacyjno-Dydakty cznym OPN
w Hotelu pod Kazimierzem, Ojców 12 32-045 Sułoszowa; na szlakach
i Ściezkach na cĄm obszatze Parku; w obiektach (Jaskinia Ciemna i Jaskinia

Łokietką zamek
w

pr zy p

adku

ak

cj

w

iw

yj

Ojcowie, ekspozycja ptzyrodnicza) oraz poza OPN
azdow y ch l s zkoleń/konf erencj i.

b) czas pracy - pełny etat (8 godz. ptacy),
sporadycznie praca obejmuje dni wolne;

w godzinach

7.30-'],5.30

w dni robocze;

c) okres zatrudnienia: zatrudnienie l1a czas określony - 3-miesięczny okres próbny
z możIiwościąprzedłużenia umowy po pozyĘwnej ocenie okresu próbnego
przez pracodawcę;
d)

istlrieje możliwośćprzyznania odpłatnego mieszkania służbowego,
stanowiącego własnośćOPN (umowa najmu lokalu mieszkalnego

zuiszczeniem miesięcznego czynszu) - iednakze dopiero po okresie próbnym.
e) otrzymywanie świadczeń socjalnych w Ęm odzieży ochrony osobistej
i umundurowanią zgodnie z obowiązującą tabelą ptzydziŃu sortów
dla danego stanowiska pracy w OPN otaz w oparciu o obowiązujące
wewnętrznie uregulowania w tej kwestii;

0

praca w oparciu o prawo pracy - umowę o pracę/ po wykonaniu badań
okresowych (na koszt pracodawcy) i przeszkoleniu z zakresu BHP i ppoż.
(na koszt pracodawcy).

7.

SPOSOB PRZEPROWADZANIA NABORU

Nabór na ww. stanowisko ptzeptowadzany jest

w trybie

konkursowym,

Il-etapowo:

ETAP

I:

Polega na formalnej weryfikacji wszystkich nadesłanych w ptzypisanym terminie
aplikacjł ich ocenie merytorycznej oraz ocenie kwalifikacji zawodowych
kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku ptacy;
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ETAP

II:

Dotyczy kandydatów, którzy spełnili wymogi formaine. Etap ten będzie polegał
na przeptowadzeniu rozrrrowy kwalifikacyjnej we wskazanym terminie. O Ęm
terminie zostaną powiadomieni kandydaci,którzy zakwalifikowali się do etapu II.

8. TERMIN

i MIEJSCE SKŁADANIA APLIKAC]I

Aplikację należy złożyćw zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej w dyrekcji
Ojcowskiego Parku Narodowego: Ojców 9; 32 - 045 SI]ŁOSZOWA lub przesłać
dro$ą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów)
na ww. adres dyrekcji OPN. Kopertę należy oznaczyć dopiskiem: ,,nabór
na stanowisko specjalisty ds. edukacji".

Termin składania aplikacji: w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia
do godz.15.00. Aplikacje złożonepo tym terminie nie będą oceniane.

2021, r.

Ewenfualne informacje na temat naboru, można uzyskać pod numerem telefonu
123892005 w. 100.
AF/TG

i)
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