
 

 
 

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY   

DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ 

W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA  

 

 Z kandydatem zostanie zawarta umowa na czas trwania Projektu, tj. do dnia 31.12.2020 r. 

 

Oferta nr 30/2017  z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

 

a) wykształcenie wyższe na kierunkach architektura krajobrazu, biologia, etnologia, 

geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, 

ochrona środowiska,  ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja, 

b) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  

umyślne przestępstwa skarbowe, 

c) nieposzlakowana opinia. 

WYMAGANIA 

DODATKOWE 

 

a) umiejętność efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i 

różnym poziomie intelektualnym (doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą), 

b) łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, 

c) obsługa urządzeń biurowych, komputera w zakresie instalowania i obsługi 

programów multimedialnych.  
d)wiedza z zakresu ochrony środowiska, 

e) znajomość ustawy o ochronie przyrody, 

f) znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,  

g) przygotowanie pedagogiczne, 

h) dobra znajomość obsługi komputera,  

i) rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod 

presją czasu, wysoka kultura osobista, dokładność, 

j) prawo jazdy kat. B 

ZAKRES ZADAŃ NA 

STANOWISKU PRACY 

a) wykonywanie czynności związanych z funkcją „zielonego edukatora”  

zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu pn. Edukacja społeczności obszarów 

chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!, 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 oraz z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 

b) podnoszenie świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla  

środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, 

c) organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  

w parkach krajobrazowych i na terenach Natura 2000 oraz innych terenach 

chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, 

d) animowanie aktywności promocyjnych w projekcie, koordynowanie projektu  

w parku, 

e) przygotowanie i promowanie spójnej oferty „zielonych szkół” na terenach  

chronionych województwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz potencjału 

lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej,  

a także rolnictwa ekologicznego, 

f) przygotowanie, promocja i realizacja spójnej oferty wypoczynkowo-edukacyjnej  

w postaci wakacyjnych warsztatów ekologicznych i jednodniowych wycieczek. 

WARUNKI PRACY Praca w budynku siedziby: 

  

1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Grzmięca 10, Pokrzydowo 87-312  

 w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku 

krajobrazowego 

(1 etat), 



2. Górznieńsko-Lidzbarski Parku Krajobrazowego, Ruda 1, Ruda k. Górzna, 87-

320 Górzno   w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku 

krajobrazowego (1 etat), 

3. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, ul. Zamkowa 11, Kowal 

87-820  w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku 

krajobrazowego (1 etat), 

4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, ul. Pocztowa 2, 87-410 Więcbork  

w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku 

krajobrazowego (1 etat), 

5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica  

w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku 

krajobrazowego (1 etat), 

6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola  

w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku 

krajobrazowego (1 etat), 

7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rynek 11 a, 86-150 Osie w godzinach: 

poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 

8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ul. 

Sądowa 5, 86-100 Świecie w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530 oraz 

terenie parku krajobrazowego  (2 etaty) 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys zawodowy (CV), 

c) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczenie  

o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeśli osoba takie posiada), 

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, 

e) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,  

f ) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  

umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa  

skarbowe, 

g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie , w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia, ofert w zamkniętych 

kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa  Kujawsko-Pomorskiego   Departament   Organizacyjny 

Wydział Kadr   87-100  Toruń,  Pl. Teatralny 2,  p. 240,  z dopiskiem: „Oferta  Pracy nr  30 /2017 ” oraz dopiskiem  

w którym Parku Krajobrazowym kandydat/tka do pracy chce być zatrudniony/a.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „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.2015r.; poz.2135 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016r., poz. 902)”.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko 

na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w 

języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy 

merytorycznej oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (www.bip.kujawsko-pomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w  siedzibie 

Urzędu,   Plac  Teatralny 2.  Aplikacje, które  nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 
 

 

 

 

http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl/


 

 


