
 
 

 1 

 

 

 
Ogłoszenie Rekrutacyjne 
W związku z wdrożeniem Projektu pod nazwą Securing the population of Aquila clanga in 

Poland: preparation of the National Action Plan and primary site conservation, 

realizowanego w partnerskiej współpracy Biebrzańskiego Parku Narodowego, Komitetu 

Ochrony Orłów oraz Ptaków Polskich, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ptaki 

Polskie, jako beneficjent wiodący, poszukują osoby na stanowisko Asystenta 

Administracyjnego (Asystentki Administracyjnej) Projektu. 

 

 

 

ogólny cel pracy:  

Wsparcie administracyjne dla Projektu Life+ pod nazwą: 
Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the 
National Action Plan and primary site conservation. (akronim AQCPlan) 
 

 

kluczowe oraz wspierające cele i zadania związane ze stanowiskiem:  

1. Organizacja pracy Biura Projektu. 

2. Wsparcie dla zadań realizowanych przez Koordynatora Projektu. 

3. Wsparcie dla zadań realizowanych przez Specjalistę ds. Komunikacji Społecznej  

i PR. 

4. Sporządzanie zaplanowanych w ramach Projektu raportów rzeczowo-finansowych. 

5. Prowadzenie punktu informacyjnego w sprawach związanych z Projektem. 

6. Wsparcie dla rozwoju działalności Biura Projektu. 

7. Pomoc w realizacji zadań podobnych i innych związanych z zadaniami realizowanymi 

przez Ptaki Polskie. 

 

Ostateczny zakres obowiązków będzie uzgodniony w umowie o pracę i może on się różnić  

w zależności od kwalifikacji i doświadczenia wybranego Kandydata.  

 

 

kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy: 

1. Doskonałe umiejętności i wysokie standardy organizacyjne. 

2. Wysokie nastawienie na cel i koncentracja na zadaniu. 

3. Pełna znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym standardowych narzędzi 

informatycznych. 

4. Postawa kooperacji/synergii i umiejętność współpracy. 

5. Postawa osobistego zaangażowania i poczucie (współ)odpowiedzialności. 

6. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i społecznych. 

 

                                                                                                                           

wspierające umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:  

1. Wykształcenie kierunkowe i zainteresowanie zagadnieniami ochrony przyrody. 

2. Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji lub ochronie środowiska 

3. Podstawowa wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych  

4. Gotowość uczenia się. 

5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.  

6. Prawo jazdy kategorii B.  

7. Wysokie zdolności analityczne. 

8. Mobilność - gotowość do wyjazdów służbowych oraz pracy w nietypowych godzinach 
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miejsce pracy:  

Biuro Projektu w Goniądzu   

 

 

forma i czas zatrudnienia:  

Umowa o pracę lub inna forma zatrudnienia na czas określony: od listopada 2012 

do czerwca  2013 – łącznie 7 miesięcy, z okresem próbnym do 3 miesięcy. 

 

 

wymiar godzin pracy:  

Pół etatu (20 godzin tygodniowo)  

 

 

przełożeni: 

Asystent Administracyjny Projektu podlegać będzie bezpośrednio Koordynatorowi 

Projektu, pośrednio podlegać będzie Specjaliście ds. Komunikacji Społecznej i PR  

oraz Członkom Zarządu Ptaków Polskich odpowiedzialnych za zarządzanie operacyjne.  

 

  

inne relacje zawodowe:  

Z racji partnerskiego charakteru Projektu oraz jego struktury organizacyjnej Asystent 

Administracyjny pozostawać będzie w relacji zawodowej z innymi członkami Zespołu 

Projektowego, ponadto może wchodzić w relacje zawodowe z niektórymi Pracownikami 

poszczególnych Partnerów (BNP, KOO) - zarówno szczebla wykonawczego jak  

i zarządczego.  

 

 

wynagrodzenie:  

Wielkość wynagrodzenia zostanie zakomunikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej.  

 

 

o Projekcie:  

Projekt AQC Plan dotyczy najrzadszego z europejskich orłów oraz najmniej poznanego. 

Zaplanowanie długofalowych działań ochronnych dla tego gatunku musi być poprzedzone 

solidnym studium naukowo-badawczym. Dlatego też zadania o charakterze badawczym  

i monitoringowym stanowią kluczowy element całego przedsięwzięcia. Strategicznym 

celem Projektu jest opracowanie Krajowego Planu Ochrony Orlika Grubodziobego Aquila 

clanga (AQC). Plan w swoim zamierzeniu ma być kompleksowym, długofalowym 

programem działań ochronnych, których wdrożenie zapewni właściwe utrzymanie siedlisk 

kluczowych dla gatunku i wzrost liczebności populacji w dzisiejszym areale oraz 

potencjalną ekspansję na tereny, na których obecnie już nie występuje.  

Do czasu przygotowania i wdrożenia Planu, w ramach Projektu przedsięwzięte zostaną 

działania o charakterze ochrony czynnej, których celem jest zabezpieczenie siedlisk  

i utrzymanie populacji na co najmniej obecnym poziomie. Wśród najważniejszych 

kierunków działań można wymienić: zabiegi hydrotechniczne zmierzające do podniesienia  

i utrzymania poziomu wód gruntowych w kluczowych lub szczególnie narażonych 

siedliskach, ochrona czynna żerowisk poprzez odkrzaczanie i wykaszanie, zabezpieczenie 

miejsc lęgowych przed drapieżnikami i w miarę potrzeby szkodliwymi działaniami ludzi, 

zapewnienie dodatkowych miejsc lęgowych (platformy gniazdowe).  

Poza aspektem typowo przyrodniczym, Projekt zawiera również znaczną ilość działań  

o charakterze społecznym – komunikacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym. Działania  

te są tym bardziej potrzebne, że Projekt zakłada nie tylko opracowanie Krajowego Planu, 

ale również daleko idące przygotowanie dla procesu jego wdrożenia, co zaś byłoby 

niemożliwe bez odpowiedniego poparcia społecznego.  
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kontakt i korespondencja: 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej, w plikach PDF  
lub JPG  do dnia 8 listopada 2012 r. na adres: 
krzysztof.jurczak@ptakipolskie.pl  
 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:  

85 871 03 32,  

500 874 306 
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