Nadleśnictwo Gostynin

Gostynin, dnia 12-03-2021
Znak spr.: S.1101.2.2021

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowisko pracy:
STRAŻNIK LEŚNY
w Nadleśnictwie Gostynin
Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 28/2020
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 17 czerwca
2020r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji
wewnętrznych na wakujące stanowiska w jednostkach organizacyjnych
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, a także w oparciu
o „Regulamin procedury wyłaniania i kryteriów oceny kandydatów do pracy
w Nadleśnictwie Gostynin”.
Postępowanie kierowane jest do pracowników aktualnie zatrudnionych w PGL
LP oraz osób, które na dzień 2 kwietnia 2020r. posiadały status pracownika
PGL LP, a w stosunku do których rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
w związku z wprowadzeniem w dniu 3 kwietnia 2020r. przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych spójnej polityki kadrowej.
1. Nazwa i siedziba nadleśnictwa:
Nadleśnictwo Gostynin, ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Agnieszka Borczyńska – sekretarz, tel 24 235 30 56 , 24 235 03 58
3. Informacja o trybie przeprowadzania naboru:
Etap I – ocena formalno-merytoryczna złożonych ofert, wybór kandydatów do II
etapu;
Etap II – weryfikacja umiejętności i dokumentów.
O zakwalifikowaniu się do II etapu naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni
pocztą internetową i telefonicznie.
Wszystkich kandydatów biorących udział w II etapie rekrutacji o końcowych wynikach
naboru zawiadamia się niezwłocznie pocztą e-mail i telefonicznie.
4. Nazwa stanowiska pracy wraz z uproszczonym zakresem obowiązków:
Strażnik leśny
 Zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa
leśnego i ochrony przyrody;
 Wykonywanie zadań związanych z ochroną mienia w zarządzie Lasów
Państwowych, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gostynin;
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 Prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym;
 Udzielanie leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym
i w zwalczaniu szkodnictwa leśnego;
 Prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych, mających na celu ochronę
lasów przed szkodnictwem.
 Prowadzenie spraw innych, wyżej nie wymienionych, a wynikających z
Zarządzenia nr 69 DGLP z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia
organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup
interwencyjnych Straży Leśnej w rdLP oraz szczegółowych zasad szkolenia
strażników leśnych.
5. Oferowany rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony – 1 rok od dnia 1 maja 2021r., z możliwością
przedłużenia. Pełny etat. Pozytywna ocena pracy po upływie 1 roku, skutkuje
zawarciem umowy na czas nieokreślony.
6. Wymogi formalne i minimalne wymagania kwalifikacyjne kandydata:
 Wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne;
 Ukończony kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej;
 2 lata pracy;
 Egzamin do Służby Leśnej,
 Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
strażnika leśnego,
 Pozostałe wymagania wymienione w art. 45. ust. 2. Ustawy o lasach.
7. Dodatkowe oczekiwania:
 Umiejętności nabyte w drodze kursów, szkoleń i innych form podnoszenia
kwalifikacji (np. kurs brakarski, kurs ścinki drzew);
 Znajomość przepisów prawa karnego, prawa cywilnego.
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia przy składaniu oferty:
 List motywacyjny.
 CV zawierające opis doświadczenia zawodowego, posiadane umiejętności,
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje
zawodowe.
 Kserokopie świadectw pracy.
 Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu do Służby
Leśnej.
 Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp., w tym
zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów do pracy
w Straży Leśnej.
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Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy w LP (w załączeniu).
Oświadczenia kandydata (wg załączonego wzoru) o treści:
posiadam obywatelstwo polskie,
korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
nie byłem(am) karany(a) sądownie z przestępstwo z chęci zysku lub z niskich
pobudek,
 mam odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, w pełnym
wymiarze czasu pracy, na stanowisku strażnika leśnego, w tym spełniam
warunki psychofizyczne dopuszczające do pracy z bronią,
 spełniam wymagania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni
służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U. z 2003 nr 11
poz. 123),
 posiadam prawo jazdy kat. B.
 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji/nawiązania zatrudnienia (w załączeniu).

Oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym
czytelnym podpisem kandydata. W przypadku zakwalifikowania oferty do II etapu
naboru, kandydat ma obowiązek okazać się oryginałami dokumentów, których
kserokopie zawierała złożona oferta.

9. Forma i miejsce składania ofert:
 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa
Gostynin lub przesłać pocztą (z wyłączeniem poczty elektronicznej) w terminie
do dnia 31 marca 2021r. do godziny 14.00, na adres Nadleśnictwo Gostynin
ul. Bierzewicka 55 , 09-500 Gostynin, w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Nabór wewnętrzny na stanowisko strażnika leśnego
w Nadleśnictwie Gostynin”.
 W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do
sekretariatu, a nie data stempla pocztowego.
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Pozostałe informacje:
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin zastrzega sobie prawo do unieważnienia
naboru na każdym etapie, bez podania uzasadnienia.
 Nadleśnictwo Gostynin nie zwraca kosztów związanych z naborem.
 Nadleśnictwo Gostynin nie odsyła dokumentów ofertowych. Dokumenty
można odebrać osobiście u sekretarza, w terminie 1 miesiąca od dnia
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zakończenia postępowania.. Po tym terminie oferty będą komisyjnie
zniszczone.
Nadleśnictwo nie zapewnia lokalu mieszkalnego.

Podpis/Zatwierdzam
mgr inż. Jacek Liziniewicz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Gostynin
/Podpisano elektronicznie/
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