Nadleśnictwo Krzystkowice
Nowogród Bobrzański, 15.02.2021 r.
Zn. spr.: NK.1101.2.2021

Andrzej StaniszewskiOGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko
Podleśniczy ds. łowieckich
I.

Organizator naboru:
Nadleśnictwo Krzystkowice
ul. Leśna 1
66-010 Nowogród Bobrzański

II. Tryb prowadzenia naboru:
1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 11 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 21 maja
2020 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji
wewnętrznych na wakujące stanowiska w warunkach obowiązywania zakazu
zatrudniania nowych pracowników spowodowanego oszczędnościami w
związku z panującą pandemią COVID-19.
2. Nabór skierowany jest do osób będących obecnie pracownikami
w jednostkach organizacyjnych PGL LP, lub też były zatrudnione w PGL LP
i pracodawca rozwiązał z nimi stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r w
związku z wytycznymi dotyczącymi spójnej polityki kadrowej obowiązującymi
od 3 kwietna 2020 r.
III.

Wymagania formalne:
1. Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 poz.6,148)
2. Posiadanie kwalifikacji wymaganych dla stanowiska podleśniczego,
określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz
zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

IV.

Wymagania dodatkowe:

1. ukończony z wynikiem pozytywnym staż w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych,
2. zaliczony egzamin uprawniający nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego
w Służbie Leśnej,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
V.

znajomość obsługi programów komputerowych MS Office,
umiejętność obsługi stanowiska leśniczego,
prawo jazdy kat. B
posiadanie legitymacji członka Polskiego Związku Łowieckiego,
posiadanie pozwolenia na broń palną myśliwską,
uprawnienia selekcjonerskie,
znajomość ustawy Prawo Łowieckie,
Oczekiwania od kandydata:

1. umiejętność organizacji pracy,
2. dyspozycyjność,
3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
VI.

Przewidywany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony łowiska, hodowli zwierzyny,
pozyskania zwierzyny, szacowania szkód łowieckich, ochrony mienia oraz ochrony
lasów przed szkodnictwem.
VII. Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na czas określony z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony,
 pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 wynagrodzenie według zasad wynikających z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie stanowisk, stopni
służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.
 dodatkowe świadczenia socjalne i zdrowotne,
 możliwość rozwoju i szkoleń.
VIII. Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2.życiorys - curriculum vitae zawierający dokładny przebieg pracy zawodowej,
3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
4.kserokopie świadectw pracy,
5.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,
6.oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 1
7.oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku podleśniczego ds. łowieckich – załącznik nr 2,
8.oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych – załącznik nr 3.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem
z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
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IX.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy przesłać pocztą
tradycyjną z dopiskiem „nabór na stanowisko podleśniczy ds. łowieckich” na
adres:
Nadleśnictwo Krzystkowice ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański,
lub pocztą elektroniczną na adres krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl do
dnia 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
2. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa Krzystkowice po ww. terminie nie
będą rozpatrywane.
3. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu
dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Krzystkowice.
X.

Informacje dodatkowe:

1. Rekrutacja realizowana będzie w dwóch etapach:
a) wstępny wybór ofert kandydatów spełniających wymagania formalne,
b) rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (powiadomienie
telefoniczne).
2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice zastrzega sobie możliwość
unieważnienia rekrutacji na każdym etapie postępowania bez podania
uzasadnienia.
3. Nadleśnictwo Krzystkowice nie zwraca kandydatom poniesionych kosztów
związanych z rekrutacją.
4. Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów.
Dokumenty będzie można odebrać w terminie do 09.04.2021 r., a po upływie
tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.
2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Krzystkowice w załączeniu zamieszcza
klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na
potrzeby rekrutacji.

Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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