Znak sprawy: O.110.1.2016
PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY.

OPIS STANOWISKA PRACY
1. Jednostka zatrudniająca: Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie;
2. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. ochrony przyrody
3. Zależność służbowa: bezpośrednia podległość Kierownikowi Zespołu Ochrony Przyrody i
Monitoringu
4. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny – maksymalnie 3 miesiące, w pełnym
wymiarze godzin pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Kolejna umowa na czas określony, nie
dłuższa niż 12 miesięcy, następna na czas nieokreślony.
5. Okres zatrudnienia: Od 01 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. – pierwsza umowa na okres
próbny.
6. Miejsce pracy: Siedziba Parku, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, obszar Parku Narodowego „Ujście
Warty”
7. Charakter pracy: praca terenowo - biurowa
8. Wymagania niezbędne:











wykształcenie wyższe, z tytułem minimum magistra; preferowane kierunki: biologia,
ochrona środowiska, leśnictwo i pokrewne,
Znajomość biologii i ekologii ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wodnych i
błotnych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku - pobyt i praca
w trudnym, zalewowym terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych,
umiejętność pracy w zespole, ale także umiejętność organizacji własnego stanowiska
pracy;
umiejętność skutecznej komunikacji,
prawo jazdy kat B,
znajomość problematyki związanej z ochroną przyrody w obszarach podmokłych,
zalewowych, związanych z konwencją Ramsar;
znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: pakiet Office - Word, Exel,
PowerPoint,
gotowość do pracy poza standardowymi godzinami pracy,
gotowość do podróży służbowych w ramach obowiązków pracy.

9. Wymagania dodatkowe:








doświadczenie w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego, badań terenowych,
samodzielnej organizacji pracy biurowej,
dobra znajomość języka obcego: angielski, niemiecki lub inny
doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
licencja na obrączkowanie ptaków,
znajomość oprogramowania GIS – np. pakiet ArcGIS,
uprawnienia motorowodne – patent sternika motorowego (silniki zaburtowe, powyżej
10KM).
umiejętność pływania

10. Do zakres wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie m.in.:









Organizacja i wykonywanie monitoringu ornitologicznego,
Organizacja prac z zakresu czynnej ochrony przyrody w ekosystemach nieleśnych,
Aktualizowanie bazy danych danymi o realizowanych zabiegach ochronnych,
Sporządzanie okresowych raportów z postępu prac,
Udział w naradach Zespołu,
Uczestniczenie w pracach komisji prowadzących postępowania o udzielenie zamówień,
Przygotowywanie, aplikowanie i realizacja projektów z funduszy pozyskiwanych
zewnętrznie,
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika , wynikających z potrzeby
prawidłowego realizowania projektów.

II. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i opisem doświadczenia zawodowego,
2. dane kontaktowe, w tym adres mailowy,
3. list motywacyjny – podpisany odręcznie,
4. oświadczenie o zgodzie na udostępnianie danych osobowych podpisane odręcznie.
III. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego
„Ujście Warty” Chyrzyno 1 , 69-113 Górzyca, w zamkniętej kopercie z podanym adresem
korespondencyjnym kandydata, numerem telefonu, adresem email wraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracy”
lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl.
do 15 marca 2016r.
Zatwierdzam: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”

