Trzcianka, 12.07.2021
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko
Robotnika pomocniczego
(nabór zewnętrzny)

1. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, 64-980 Trzcianka
e-mail: trzcianka@pila.lasy.gov.pl
2. Nazwa stanowiska pracy:
Robotnik pomocniczy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie czynności techniczno-gospodarczych, administracyjnych i ochronnych w zakresie
obejmującym realizację zadań ustalonych dla leśnictwa a w szczególności z zakresu zagospodarowania i
użytkowania lasu. Wykonywania poleceń i wskazówek leśniczego.
4. Oferowane warunki pracy na stanowisku:
1. Umowa na czas określony 1 rok.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.
5. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe leśne.
2. Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy.
3. Ukończony kurs brakarski.
4. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).
5. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz gotowość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów
służbowych.
6. Od kandydatki/ta oczekujemy:
1. Wysokiej kultury osobistej.
2. Umiejętności dobrej organizacji pracy, komunikatywności oraz pracy w zespole.
3. Odporności na stres, umiejętności pracy pod presja czasu.
4. Dyspozycyjności i dużej motywacji do pracy.
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5. Odpowiedzialności i rzetelności.
7. Wymagane dokumenty:
1. CV wraz z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kursy i szkolenia przydatne na stanowisku
objętym naborem.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów.
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i
stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku robotnika pomocniczego.
8. Termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów:
Wymagane dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: trzcianka@pila.lasy.gov.pl lub
w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, 64-980
Trzcianka z dopiskiem „Nabór na stanowisko robotnika pomocniczego” w terminie do 22 lipca 2021 r.
do godz.1400.
9. Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie (decyduje termin wpływu do sekretariatu
Nadleśnictwa) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procedury dokumenty

będą komisyjnie

zniszczone.
2. Oświadczenia, CV i list motywacyjny dołączone do aplikacji należy opatrzyć własnoręcznym
podpisem. Dokumenty składane w formie kserokopii należy przedłożyć jako oryginały jedynie do wglądu
komisji rekrutacyjnej.
3. Pierwszym etapem będzie weryfikacja złożonych dokumentów, które będą podlegały ocenie
formalnej. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej.
4. Drugim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
spełniającymi wymogi formalne.
5. Nadleśnictwo powiadomi wszystkie osoby aplikujące w postępowaniu rekrutacyjnym o wynikach,
najpóźniej 14 dni od daty zakończenia niniejszego naboru.
6. Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem.
7. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 883 320 037 u
specjalisty ds. pracowniczych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500.
8. Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną lub
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

-2-

9. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania, bez
podania przyczyny.

Paweł Przychodniak
Zastępca nadleśniczego ds.
zagospodarowania lasu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1) Klauzula informacyjna.
2) Kwestionariusz osobowy.
3) Oświadczenie.
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