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Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta w Zespole ds.
Edukacji i Udostępniania w Gorczańskim Parku Narodowym

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta
w Zespole ds. Edukacji i Udostępniania w Gorczańskim Parku Narodowym.

Poszukujemy osoby zpasją, łatwo nawiązującej kontakty, kreatywnej i lubiącej wyzwania, a
także odpowiedzialnej i pracowitej. Nie zapewniamy mieszkania służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) uczestnictwo w prowadzonej działalności edukacyjnej i wydawniczej Parku, w tym:
- opraco Wan te i r ealizacja pro gramów edukacyj nych'
- prowadzenie zajęc edukacyjnych (stacjonarnych, terenowych, online)' prelekcji'

warsztatów skierowanych do roŻnych grup odbiorców'
- przygotowanie i obsługa tmptez organizowany ch przez P ark,
- obsługa ekspozycji przyrodniczej w ośrodku Edukacyjnym GPN, atakŻe sprzedaż

wydawnictw i bilętów wstępu,
2\ współpraca zę szkołami, uczelniamiwryŻszymi, ośrodkami kultury i innymi w zakresie

upowszechniania wiedzy' propagowania ochrony ptzyrody i kształtowania postaw
ekologicznych,

3) prowadzenie biblioteki GPN,
4) przygotowanie tekstów o Gorcach i Parku do publikacji,
5) pomoc w prowadzeniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych

crFoSiGW, WFoŚiGW, FunduszLeśny,programy UE i inne)
6) współpraca z innymi działami w zakresie swoich obowiązków,

Wymagania niezbędne:

1) wykształcentewyŻsze, preferowane kierunki przytodniczetakiejak: biologia,
geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo i pokrewne,

2) doŚwiadczenie w prowadzeniu zajęÓ edukacyjnych (stacjonamych, terenowych,
online) dla roŻny ch grup odbiorców,

3) obsługa komputera iutządzen biurowych, znajomość programów pakietu MS office i
graftczny ch (np. Corel),

4) dobra organizacjapracy' inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
5) umiejętnoŚc pracy w zespole,
6) prawo jazdy kat B,



7) dyspozycyjnoŚó - w sezonie letnim praca również w weekendy,
8) dobry stan zdrowia i kondycj a ftzyczna, umożliwiaj ąca pracę w terenie górskim w

r oŻny ch warunkach po go dowych'
9) znajomość topografii, walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gorców

i Gorczańskiego Parku Narodowego,

Wymagania dodatkowe:

1 ) uprawnienia pedagogiczne,
2) doświadczenie w pracy pedagogicznej,
3) uprawnienia przewodnickie lub inne przydatne do pracy w warunkach terenowych
4) znajomośó języków obcych, preferowany angielski,
5) inne uprawnieniaprzydatne na stanowisku.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowana czas okreŚlony: I etap - 6 miesięcy, II etap
- 12 miesięcy, III etap - czas nieokreŚlony.

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: druga połowa sierpnia lub pierwsza połowa
wrzeŚnia

Przewidywany poziom wynagrod zeniaz

Starszy referent - płaca zasadnicza brutto około 3.800,- zł + premia regulaminowa, staż
pracy

Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny i zyciorys o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
2) kopie dokumentów potwierd zaj ący ch wyksŹałcenie, po siadane uprawnienia

(pedagogic zne, przewodnickie i inne)
3) oświadczenie kandydatao wruŻeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych,

oferty moŻna składać do 20.06.2022r. do godziny 15:00 w Dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego, Poręba Wielka 590,34-735 NiedŹwiedź (osobiście,pocńątradycyjną lub
elektroniczną na adres gpn@gorcepn.pl

Sposób wyłonienia kandydńta:

Po upływie terminu składania aplikacji dokonana będzie weryfikacja zgŁoszenkandydatów
pod kątem spełnienia wymogów formalnych tj. wykształcenie' doświadczenie zawodowe'
posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostanązaptoszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
w trakcie której będą mieli mozliwość zaptezentowania przed komisja wiedzy Z wymaganego
zakresu.

Przedstawione dokumenĘ otaz 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 przeprowa dzonaw dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego w Porębie Wielkiej w terminie do 21 dni od daty terminu składania zgłoszen.



Informacje dodatkowe:

1) w zgłoszeniu należy podaó dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu;
2) kandydaci zostanąpowiadomieni poczta elektroniczna o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej,
3) blizsze informacje na temat naboru udziela mgr Monika Olszewska - Kierownik

ZespoŁu ds. Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego, tel. 18 33-
r1-944.

Klauzula informacyjna:

DYRBKTOR

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy z
siedzibą w Porębie Wielkiej 590,34-137 NiedŹwiedŹ,
Admini strat or W Znaczył Insp ektora D anych o sobowych nadzoruj ące go
prawidłowośÓ przetwarzania danych osobowych, zktorymmoŻna skontaktowac się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gorcepn.pl;
P odanie danych j est dobrowo ln e, lecz niezbędne do przepro w adzenia pro ce su
rekrutacyjnego i ewentualnego zatrudnienia;
Pani/Pana dane osobowe będą ptzetwarzarte w celu związanym Z procesem rekrutacji i
ewentualnym zatrudnieniem na stanowisko referenta w Zespole ds. Edukacji i
Udostępniania w Gorczańskim Parku Narodowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A)
prz7toczonego wcześniej w sprawie ochrony osób ftzycznych w związkuz
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. I) oraz Kodeksu Pracy z dnia26 czerwca I974 r.;
Dane udostępnione przezPani{Pananie będą podlegały udostępnianiu podmiotom
trzecim. odbiorcami danych będą tylko instytucje upowaznione Z mocy prawa;
Dane przechowywane będąprzez okres wymagany przepisami prawa;
Przysługuje PanilPanu prawo dostępu do treści danych oruzich sprostowania,
u s unię c ia lub o grani c zeni a pt zetw ar zania, a także prawo sprzec iwu, żądania
zaptzestaniaprzetwatzaniat przenoszenia danych, jak również do cofnięciazgody w
dowolnym momencie orazprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj.
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki , 00-193 Warszawa;
W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo umieśció klauzulę ,,Wytazam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw przesłanej aplikacji nazasadach
określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod
adresem: www. gorce.pl;
ZapoznaŁem się z treścią klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z
Rozporządzen|a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 z dniaL7 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuzptzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłyvru takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lwB (ogólne rczporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJtz. UE L 119,
s.1)"
Aplikacje przesłane bezwymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały
udziału w procesie rekrutacy.jnym.
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