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DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWCA SAMOCHODU PATROLOWO-GAŚNICZEGO

Miejsce wykonywania pracy:
Teren Drawieńskiego Parku Narodowego
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pełnienie dyżurów przeciwpożarowych domowych od I stopnia zagrożenia
pożarowego,
pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym od II stopnia
zagrożenia pożarowego na samochodzie patrolowo-gaśniczym IVECO wraz z
gaszeniem pożarów.
Wymagania niezbędne:
prawo jazdy kategorii C,
aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
znajomość terenu Drawieńskiego Parku Narodowego,
znajomość zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową,
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
ze względu na pełnienie dyżuru domowego od I stopnia zagrożenia
pożarowego, kandydat nie może mieszkać w odległości większej niż 10 km
od siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego,
komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny, życiorys (CV),
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kopię dokumentów potwierdzających staż pracy,
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii C,
aktualne orzeczenie psychologiczne dla kierowców lub wpis do prawa jazdy.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ”Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach
aplikacyjnych jest Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2, 73-220 Drawno. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
które prowadzone jest z poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych
osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji,
zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym
podmiotom. Zainteresowana osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 22 marca 2017 r. do godz.
1100
w sekretariacie Drawieńskiego Parku Narodowego
ul. Leśników 2,
73- 220 Drawno
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem na
kopercie „Kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego”.

Inne informacje:
zatrudnienie na umowę zlecenie od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.,
oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie rozmowy,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957682051, 691448720,
e-mail: dpn@dpn.pl
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Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
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