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Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko specjalisĘ (starszego
specjalisty) ds. udostępniania parku w Zespole ds. Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego
Parku Narodowego

Zakres zadań wykonvwanych na stanowisku:
* prowadzenie działan zwtązarlych z udostępnianiem Gorczańskiego Parku Narodowego dla

turystyki i rekreacji, w tym:
- zarządzanie ruchem turystycznym na terenie GPN, planowanie i nadzór nad utrzymaniem
infrastruktury turystycznej, nadzór i organizacja systemu opłat za wstęp i udostępnianie
obszaru Parku, korzystanie z miejsc biwakowych i parkingów, organizacja i nadzór nad

funkcjonowaniem miejsc biwakowania i parkingow,przygotowywanie projektów oznakowania
Parku i organizacj a wykonyw ania oznakowania na urządzeniu graweruj ącym'

- sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i analiz z ich wykonania, oraz
przygotowanie i prowadzenie projektów finansowanych ze Środków zewnętrznych (m.in.

NFQSiGW, Funduszu Leśnego, UE, innych) w zakresie udostępniania turystycznego Parku'
- przygotowywanie postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców, przygotowywanie

projektów umów, projektów korespondencji, prowadzenie bieżących Spraw administracyjnych
w zakresie j/w, organizacja szkoleń dla przewodników górskich,

- współpraca z inst1tucjami zewnętrznymi w zakresie organizacjt ruchu turystycznego w Parku,

* uczestnictwo w prowadzonej działalnoŚci edukacyjnej i wydawniczej Parku, w tym:
- udział w opracowywaniu trealizaĄi programów edukacyjnych,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych (stacjonamych i terenowych)' prelekcji, warsztatów,
- uczestnictwo w opracow)rvaniu materiałów edukacyjnych,
- udział w przygotowaniu tekstów do publikacji o Parku i Gorcach w zakresie udostępniania
turystycznego Parku i jego otoczenia.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa na czas określony: I etap - 12 miesięcy, II etap - I2
miesięcy, III etap - czas nieokreŚlony.

Termin rozpoczęcia stosuŃu pracy: połowa stycznia _ początek lutego 2019 r'

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: geografia (ze specjalnoŚcią turystyka)' biologia,

leśnictwo.



Wymagania niezbędne:
- staŻ pracy w parku narodowym, nadleśnictwie, parku krajobrazowym' lub innej insty'tucji na

stanowisku o podobnym zakresie wykonywanych zadan (związanych z zarządzaniem ruchęm
turystycznym lub edukacj ą),

x min. 1 rok (dla stanowiska specjalista),
* min. 3lata (dla stanowiska starszy specjalista),
- umiejętnośó posługiwania się programami MS office i grafi,cznymi (np. Corel), znajomość

programu AToGIS w stopniu podstawowym,
- znajomość języków obcych, preferowany angielski,
- prawo jazdy kategorii B,
- umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów' informacji' sprawozdań,
- znajomość topografii, walorów przyrodntczych, kulturowych i turystycznych Gorców i

Gorczańskiego Parku Narodowe go'
- znajomośó przepisów ustawy o ochronie przyrody, obezpieczeństwie w górach,
- dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna, umozliwiające pracę w trudnym terenie górskim w

r oŻny ch warunkach po go dowych'

Dodatkowe wvmagania:
_ uprawnienia pedagogiczne lub doświadczęnie w placy z dziecmi, młodzieŻą i osobami

dorosłymi;

- uprawnienia przewodnickie;

- doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

- umiejętnoŚć pracy z duŻą grupą osób;
_ umiejętności organizacyjne; umiejętność planowaniai organizowania własnej pracy;

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

doświadczeniu oraz posiadanych umiej ętnoŚciach;
_ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia (przewodnickie,

pedagogiczne i inne) i kwalifikacje;
_ oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronię danych osobowych.

Przewidywany poziom wynagrodzenia:
specjalista - 3Ż00 zł
starszy specjalista -3500 zł

oferĘ można składać do 18 grudnia 20L8 roku, do godz. 15.00 w Dyrekcji Gorczańskiego
Parku Narodowego, Poręba Wielka 590,34-735 Niedźwiedź (osobiście, pocztą tradycyjną lub
elektroniczną na adres: gpn@gorcepn.pl )

Sposób wvłonienia kandvdata:
Po upływie terminu składania aplikacji, dokonana będzie weryfikacja zgŁoszen kandydatów

pod kątem spełnienia wymogów formalnych tj.: wykształcenie, doŚwiadczenie zawodowe,
posiadane uprawnienia i kwalifi kacj e.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostanązaproszeni na lozmowę kwalifikacyjną,
w trakcie której będą mieli możliwość Zaprezentowania przed komisją wiedzy Z wymaganego

zakresu.
Przedstawione dokumenty oraz odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy

kwalifikacyjnej będą punktowane, a punkty zostaną zestawione w odpowiednim formu|arzu. Na tej

podstawie Komisja dokona wyboru kandydata.



Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego w Porębie Wielkiej w terminie ok 14 dni od daty terminu składania zgłoszen.

Informacje dodatkowe:
- w zgłoszeniu na|eŻy podaó dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e_mail,

numer telefonu;
_ kandydaci zostaną powiadomienipocztąelektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
_ blizsze informacje na temat naboru udzielamgr Ewa Strauchmann - kierownik Zespołu Edukacji

i Udostępniania Parku, nr telefonu (18) 33 17 944.

Klauzula Informacyj na zgodna z RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy
z siedzibą w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 590,34-737 NiedŹwiedŹ;

2. Administrator vłyznaczył Inspektora ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym moŻna skontaktowac się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@gorcepn.pl;

3' Podanie danych jest dobrowolne, |ecz niezbędne do przeprowadzenta procesu
rekrutacyj nego i ewentualnego zatrudnienia;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związarrym Z procesem rekrutacji i
ewentualnym zatrudnieniem na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku (starszego
specjalisty) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przy,toczonego wcześniej rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27.04.20|6 r. w Sprawie ochrony osób
flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,,ry 95l46lWE (ogólnę rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L I 19, s. 7) oraz Kodeksu Pracy z dnia26 czerwca 1974 r.;
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
odbiorcami danych będą tylko instytucje upowaznione Z mocy praca.
Dane przechowywane będąprzez okres wymagany przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzotczego tj.: Prezesa Urzędu ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki2 00-193 Warszawa

8. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieśció klauzulę: ,,Wyrazam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach
określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod adresem:
www.gorcepn.pl
Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz Z moimi uprawnieniami wynikającymi z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 .04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).''

Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału
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