ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
V/OJ EWOOZTWA WELK0POŁSKIEGO
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
L 616554650, fax616554 652
NIP 778-13-35-376

Poznań, dnia 7 lutego 2019 r.

Ogloszenie nr 1/2019

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalisty ds. ochrony przyrody i edukacji
Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gra. Sieraków

Zakres obowiązków:
• prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach „Zielonych szkół",
• prowadzenie zajęć na terenie Ośrodka i miejscach opisanych i ustalonych w Ofertach
Zielonych szkół,
• pozyskiwanie grup na pobyty w ramach ,,Zielonych szkół",
• prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa,
przyrodniczych,
historycznych,
a także
promowanie
wartości
kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych,
• opracowywanie programów i prezentacji niezbędnych do prowadzenia edukacji
w parkach krajobrazowych Wielkopolski,
• współpraca z samorządami, zarządcami obszarów podległych parków krajobrazowych,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną
parków krajobrazowych,
• składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład parku
krajobrazowego,
• udział w komisjach przetargowych i inwentaryzacyjnych,
• dyżury w recepcji, w ciągu dnia i w godzinach nocnych, a także w niedziele i święta.

Wyksztalcenie:
wykształcenie wyższe przyrodnicze lub pokrewne,

Wymagania niezbędne:
• co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody lub edukacji,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakiet Microsoft
Office,
• prawo jazdy kategorii B wraz z samochodem.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość programu QGIS,
• blok pedagogiczny,

• zdolności organizacyjne,
• odpowiedzialność,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• zaangażowanie.
Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• pakiet socjalny.
Informacje o warunkach i miejscu pracy:
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gm. Sieraków. Budynek nie posiada
windy, znajduje się dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Wymagane dokumenty:
• CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych,
przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane
kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym staż pracy,
• własnoręcznie podpisane oświadczenia:
- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie
z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),

-,,Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji
przeprowadzanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań."
•

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1260), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać
w terminie do: 28 lute2o 2019 r.

• osobiście, w sekretariacie ZPKWW, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, III piętro, pokój
309,
• nadsyłać pocztą na adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
• wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
profilem zaufanym.

Dodatkowe informacje:
• w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
• aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą
rozpatrywane,
• kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu
rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób
wskazany w CV (mailowo lub telefonicznie),
• aplikacje odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
• informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BlP
http://zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej ZPKWW w Poznaniu przy
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, III piętro.
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