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ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego ogłaszanabór na stanowisko sekretarki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

l. Przy.jmuje, rejestruje, ewidencjonuje i przechowuje pocztę przychodzącą papierową i e-

mailową. Po przejrzeniu i rozdysponowaniuprzęz dyrektora lub jego zastępcę rozdzie|a

na poszczegolne stanowiska pracy.

2. obsługuje telefon biura parku. Prowadzi rozliczenie rachunków telefonicznych ze

sporządzeni em wykazu odpłatno ści indywidualnej za r ozmowy prywatne.

3. Rejestruje i wysyła pocztę wychodzącą z GPN oraz prowadzi ewidencję.

4. Przepisuje pisma napisane przez dyrektora lub zastępcę.

5. obsługuje Radę GPN: (z wyłączeniem protokołowania posiedzenia) przygotowuje

zaptoszenia, przesyła informacje , zamawia salę, gromadzi dokumenty, itp.

6. Prowadzi archiwum zakładowe - przechowuje dokumenty archiwizacyjne oraz

udostępnia w razię potrzeby innym pracownikom.

7. obsługuje portal sprawozdawczy GUS.

8. Prowadzi karty umundurowania dla pracowników i dokonuje rozliczeń w tym zakresie,

sporządza plany r o czne.

Wymagania:

- wykształcenie wyŻsze (I lub II stopnia);

- obsługa komputer a t urządzeń biurowych, znajomoŚć programów z pakietu MS office

- umiejętność efektywnej komunikacj t zludżmi o róznych typach osobowoŚci;
_ umiejętnoŚć redagowaniapism' dokumentów, informacji, sprawozdań;

- dobra organtzacjaprac}, inicjatywa i konsekwencja w działaniu1'
_ umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

- rzetelnoŚć, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją

czasu' wysoka kultura osobista, dokładność, dyspozycyjność;
_ etyka zawodowa i profesjona|izm w podejmowanych działantach1,

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowanaczas określony: I etap - 12 miesięcy, II etap - 12

miesięcy, III etap - czas nieokreślony.

'rermin rozooczęcia stosunku pracy: I połowa listopada Ż021 rok.



Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyzsze (I lub II stopnia);
Wymagania niezbędne:

mtn. 2 lata na stanowisku sekretarki w instytucji publicznej lub innej świadczącej usługi
publiczne;
znaj omoŚć j ęzyków obcych, preferowany angiel ski ;

znajomoŚć struktury organizacyjnej GPN (Regulamin organizacyjny na stronie
internetowej GPN);

Dodatkowe w)'magania:
doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu;
uprawnienia archiwisty;
umiejętności organizacyjne; umiejętność planow'aniai organizowania własnej pracy;
znajomoŚć przepisów prawa pracy;
znajomość przepisów prawa o ochronie praw lokatorów;
prawo jazdy kategorii B;

Wymagane dokumentlr:
list motywacyjny i zyciorys z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowe'i.
doświadcze niu oraz posiadanych umiej ętnościach;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i

kwalifikacje;
oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody naptzetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnla 29 sierpnia l997 roku o ochronie danych osobowych;

Przewidywany poziom wlrnagrodzenia:
Płaca zasadnicza około 3.500'- zł brutto plus premia minimum 5% i wysługalat.

oferĘ można składać do 15.10.2021 roku, do godz. 14.00 w Dyrekcji Gorczańskiego
Parku Narodowego, Poręba Wielka 590,,34-735 Niedźwiedź (osobiście,pocztą tradycyjną
Iub elektroniczną na adres: gpn@gorcepn.nl)

Sposób wyłonienia kand}udata:

Po upływie terminu składania aplikacji, dokonana będzie weryfikacja zgłoszeń
kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych tj.: wykształcenie, doŚwiadczenie
zawodowe, posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

Kandydaci spełniający wymagania fbrmalne zostaną zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjilą, w trakcie której będą mieli mozliwoŚć zaprezentowania przed komisją wiedzy
zwmaganego zakresu. Przedstawione dokumenty oraz odpowiedzi na py.tania zadane podczas
rozmowy kwalifikacyjnej 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 14 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 kwalifikacyjnej:

- b]lŻsze informacje na temat naboru udziela Beata Gomółka kierownik sekcji
administracyjnej, tel. kontaktowy: 18 3317Ż07 wew. 36 lub kom. 532172043

Klauzula Informacyjna zgodna z RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy
z siedz|bą w Porębie Wielkiej. Poręba Wielka 590,34-73] NiedŹwiedz;



2. Administratot wyznaczył Inspektora ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
ptzetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@gorcepn.pl;

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego i ewentualnego zatrudnienia;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym Z procesem rekrutacji i
ewentualnym zatrudnieniem na stanowisko specjalisty ds. udostępniania
parku(starszego specjalisty) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) prz7Ąoczonego wcześniej
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l61679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob ftzycznych w związku zptzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Kodeksu
Pracy z dnia26 czerwca 1974 r.;

5. Dane udostępnione przez Pani{Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione Z mocy praca.

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

lub ograniczenia ptzetwarzania, a takŻe prawo sprzeciwu, Żądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 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 zawattych 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 wynika1ącymi z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWF'
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l).''

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