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Ogłoszenie o naborze na stanowisko (ll nabór)

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko kierownika Zespo-
łu ds. Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego.

Poszukujemy osoby zpasją, łatwo nawiązującej kontakty. kreatywnej i lubiącej wyzwania. a
także odpowiedzialnej i pracowitej. oferujemy mieszkanie słuzbowe odpłatne.

Zakres zadań wykonywan}zch na stanowisku:
Kierownik Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku organizuje i kieruje działalnością edu-
kacyjną, dydaktyczną, intbrmacyjną, wydawniczą oraz z zakresu udostępniania Parku do
zwtedzania, a w szczególności :

organizuje działalnośc w zakresie edukacji. wydawnictw. informacji o Parku i jego udo-
stępnianiu do zwiedzania.

opracowuje roczne plany działalności Parku w w/w zakresie, a takŻe wnioski do planu
budzetowego,

odpowiada za organizację materialnego zabezpieczenia działalności Zespołu ds. Edu-
kacji i Udostępniania Parku.

opracowuje i redaguje materiały informacyjne dotyczące działan Zespołu do uzy.tku

wewnętrznego i na zewnątrz,
współdziała z pozostałymi komórkami organizacyjnymi' a w Szczególności z Pracownią
Naukowo-Edukacyjną w zakresie edukacji' wydawnictw i informacji o Parku. organizu-
je i redaguje materiały dotyczące działalności w zakresie edukacji, wydawnictw, udo-
stępniania i informacji o Parku do obowiązujących sprawozdań.

Wymagania:

wykształcenie wyzsze przyrodnicze (biologia' geografia, geologia, leŚnictwo, ochrona
środowiska, rolnictwo, architektura krajobrazu);

_ umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących
przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;

_ obsługa komputerai urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu MS office i
graftcznymi (np. Corel);

- umiejętność pisania projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych na działania
edukacyjne;

_ doświadczenie w prowadzeniu zajęc edukacyjnych stacjonarnych i terenowych dla od-
biorców w róznym wieku, od przedszkolaków po seniorów:
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- umiejętnośc efektywnej komunikacji zludżmi o róznych typach osobowości i różnym
poziomie intelektualnym ;

- umiejętnośc swobodnego wypowiadania się, także podczas wystąpień publicznych;
_ umiejętność redagowaniapism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
_ dobra organizacja pracy' inicjatywa i konsekwencja w działaniq
- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
- rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematycznośó, umiejętność pracy pod presją

czas|J, wysoka kultura osobista, dokładność, dyspozycyj no ść ;

- etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach

W}'miar zatrudnienia: pełny etat' umowanaczas określony: I etap - l2 miesięcy, II etap - 12

miesięcy, III etap - czas nieokreślony.

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: pażdziemik 2021 rok.

W}'magane kwali1ikacje: wykształcenie wyzsze II stopnia na kierunku: biologia, geografia,
geologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, architektura krajobrazu;

Wymagania niezbędne:
min. 5 lat na stanowiskach o specjalności zgodnej z zakresem działanią' preferowane
praca na stanowisku kierowniczym lub innym o podobnym zakresie wykonywanych za-
dan (związanych z prowadzeniem i zarządzaniem edukacją) w parku narodowym, nadle-
śnictwie, parku krajobrazowym lub innej insty.tucji publicznej; pracę (zatrudnienie) nale-
zy udokumentować świadectwami pracy ewentualnie umowami zlecenia ściśle związa-
nymi z wykonywanięm zadań edukacyjnych lub usług przewodnickich w polskich gó-
rach;
znaj omo śc j ęzyków obcych, preferowany angiel ski ;

prawo jazdy kategorii B;
znajomość topografii, walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gorców i
Gorczańskiego Parku Narodowego:
znajomoŚć przepisów ustawy o ochronie przyrody, obezpieczeństwie w górach;

dobry stan zdrowia i kondycj a flzyczna, umozliwiające pracę w terenie górskim w roŻ-
nych warunkach pogodowych.

Dodatkowe wymagania:
uprawnienia pedago giczne;
uprawnienia przewodnickie lub inne przydatne do pracy w warunkach terenowych;
doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych zę środków zewnętrznych;
um i ej ętno ś ci or ganizacyj ne ; um i ej ętno ść p lanowan ia t or ganizowania własnej prac y.

Wvmagane dokumenty:
list motywacyjny i zyciorys z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
do świadczeniu oraz po siadanych umiej ętnościach;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia (przewod-
nickie, pedagogiczne i inne) i kwalifikacje;
oświadczenie kandydata o v,yrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do ce-
lów rekrutacji zgodnie z ustawą zdnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobo-
wych;
streszczenie wizji funkcjonowania edukacji w Gorczańskim Parku Narodowym w oparciu
o bazę stacjonarną, terenową oraz wa|ory przyrodnicze Parku.

Przewidywany poziom wynagrodzenia:



Płaca zasadnicza około 4170 zł brutto plus premia minimum 5% i wysługalat.

Oferty można składać do 15 września 2021 roku, do godz. 15.00 w Dyrekcji Gorczań-
skiego Parku Narodowego, Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź (osobiście, pocztą
tradycyjną lub elektroniczną na adres: gpn@gorcepn.pl)

Sposób w}'łonienia kand}'data:
Po upływie terminu składania aplikacji, dokonana będzie weryfikacja zgłoszenkandy-

datów pod kątem spełnienia wymogów formalnych tj.: wykształcenie, doŚwiadczenie zawo-
dowe, posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

Kandydaci spełniający wymagania fbrmalne zostaną zaproszeni na lozmowę kwalifi_
kacyjną' w trakcie której będą mieli możliwość zaprezentowania przed komisją wiedzy z
wymaganego zakresu a także wizji funkcjonowania edukacji w Gorczańskim Parku Narodo-
vvym w oparciu o bazę stacjonamą (ośrodek Edukacyjny, Gajówkę Mikołaja, Chatę GPN na
Hali Długiej)' terenową (sieć ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych' szlaków Space-
rowych) oraz walory przyrodnicze Parku.

Streszczenie wizji funkcjonowania winno być sporządzone w formie opisowej i dołą-
czone do wymaganych dokumentów.

Przedstawione dokumenty oraz odpowiedzi na py.tania zadane podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej będą punktowane, a punkty zostaną zestawione w odpowiednim tbrmularzu. Na
tej podstawie Komisja dokona wyboru kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego w Porębie Wielkiej w terminie do 2l dni od daty terminu składania zgłoszeń.

Informacje dodatkowe:

- w zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu;
_ kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyj-

nej;
_ bllŻsze informacje na temat naboru udzie|a mgr Anna Kurzeja - p.o. kierownika Zespołu

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

Klauzul a Informacyj na zgodna z RODO

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy
z siedz|bą w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 590,34-737 Niedzwiedz;

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z ktorym moŻna skontaktować się za poŚrednic-
twem adresu e-mail: iod@gorcepn.pl;

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia plocęsu rekruta-
cyjnego i ęwentualnego zatrudnienia;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwatzane w celu związanym Z procęSem rekrutacji i
ewentualnym zatrudnieniem na stanowisko specjalisty ds. udostępniania paf-
ku(starszego specjalisty) na podstawie art. 6 ust. l lit. a) przyoczonego wcześniej roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 .04.2016 r. w spra-
wie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwarzanięm danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,ry 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE L 119, s. I) oraz Kodeksu
Pracy z dnia26 czerwca 1974 r.;

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. odbiorcami danych będą tylko instytucje upowaznione Z mocy praca.

6. Dane przechowywane będąprzez okres wymagany przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych orazich sprostowania, usunię-

cia lub ograniczenia przetwarzania, a takŻe prawo sprzeciwu, Żądania zaprzestania
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przętwatzania i przenoszenia danych' jak równiez do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

8. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: ,'Wyrazam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach
określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod ad-
resem: www.gorcepn.pl
Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201ó1679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 1l9, s. 1).''

Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały
udziału w procesie rekrutacyjnym.

DYREKTOR
des.o Parku Narodowego

@
Janusz Tomasiewiczc t


