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W zwiąku z realizowanym przez Magurski Park Narodowy projektem:

..Opracowanie planu ochronv Ostoi Maaurskiei PLH 180001 i planu ochronv
Maqulskieoo Parku;l'larodoweqo". w ramach Konkursu nr 7l20A9,,Plany ochrony
dla obszarów Natura 2000 araz innych obszarów chronionych'', Wniosek
o dofinansowanie nr: PolS.o5.03.00-00-276110, (działanie 5.3, priorytet V, Program
operacyjny lnfrastruktura i Środowisko}, poszukiwana jest osoba, z którą po
pozytyrłnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz weryfikacji wiedzy praktycznej
zostanie zawarta umowa o pracę z zakresem czynności obejmującym budowę
i zarządzanie Systemem GlS MPN oraz część zadań technicznych a uięanych z
prowadzeniem realizowanego projektu.

Opis stanowiska:
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pełniła funkcję administratora

Systemu Gls Magurskiego PN, ponadto będzie odpowiedzialna za nadzór
merytoryczny nad informatyczną stroną projektu Pols.05.03.00-00-276/10
oprecovYanie pląnrł ochronv Qstoi Maqqrskiei PLH 18000{ i planu oghronY
Maqurskiego Parku Narodoweqo
Wymiar czasu pracy' pełny wymiar czasu pracy ('t etat)
Rodzaj umowy: umowa na czas określony (luty ZaQr.- listopad2aMr''1

Zakres zadań wykonywanych przez osobę zatrudnioną na stanowisku
administratora projektu :

1. Zarządzanie systemem Gls MPN (utzymanie sprawności i funkcjonalności
systemu}, w szczególności:
. Tworzenie warstw informacyjnych zgodnie z założeniami zawartymi

w projekcie systemu GIS MPN.
. Kontrola teclrniczna powsĘących w ramach realizacji projektu opracowanie

planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego
Parku Narodowego danych cyfrowych zasilających zasoby systemu Gls MPN.

. ArchiwizaĄa zasobu danych systemu.

. Konfiguracja sprzętu ioprogramowania tworzącego System Gls MPN

. Konfiguracja odbiorników GPS uzywanych w Magurskim PN zapewniająca
uzyskanie żądanej dokładności pomiarów, przygotowywanie podkładów
mapowych instalowanych w odbiornikach.

. Wykonywanie analiz przestrzennych niezbędnych przy tworzeniu PlanÓw
Ochrony Magurskiego PN, Ostoi Magurskiej PLH 180001 i Planu Zadan
Ocfrronnych Ostoi Beskid Niski PLB 180002.

. Wykonywanie pomiarów terenowych przy uzyciu posiadanego przez MPN
sprzętu GPs.

. Szkolenie pracowników MPN z zakresu użytkowania systemu Gls oraz
obsługi odbiorników GPs.



. Qbsługa plotera.
2" Nadzór m*rytoryczny nad ceęścią informaiyczną projektu CIpracowanie planu

odrrony Ostoi Magurskie.j PLH 1800CI1 i planu ochrony Magurskiego ParlEu
Narodowegl, w szczególności:
o BieŻĘce prowadzenie zadań związanyeh z rozpowszechnianiern informacji

o pro,lekcie. obsługa witryny \łĄĄł{,nłagllrsfilpnpl W części informującej
o realizacji pĘektu.

ł obsługa panelu wymiany informacji między interęsariuszami zaangaŻowanymi
w proces tworzania Planow Ochrony MPN, Ostoi Magurskiej PtH 180001
i Pianu Zadan Ochronnych ostoi Beskid Niski, ktÓrego powstanie załoźono
w ramaeh PĘektu lndywidualnego przygotowan€go przęz Generainą
Dyrekcję ochrony środowiska W ramach działania 5'3 Flany ochrony dla
obszarÓw Natura 2000 i innych obszarów chronionych V osi priorytetowej
Po liŚ. W przypadku nie wykonania takiego panelu w rarnach vrw. projektu
indy_widua|r,rego - opracowanie taklego modułu Wg własnym zakrcsie jako
częśc wi tryny H*ffi Ł=mp.s.t].rp kj p tLp-!

o Bieżące prowadzenie zadań związanych z komunikacją i rozpowszechnianiem
informacji na ternat projoktu w zakresie uzgodniCInym z Magurskim Parkiem
Narodowym i wymogami lnstytucji Wdrazającej,

c Prcwadzenie wszelkiej sprawozdawczości 'wyrnaganej w procedurze
rozliczania projektÓw,

. opis dokumentÓw księgovvych od strony merytorycznej w zakresie wydatkow
kwalifikowanych,

o Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu procedur przetargowych.
e Archiwizacja dokumentÓw zgodnie 7 ząsadarni archiwizacji F4agurskiega

Parku $rłaradowego i instytucji Wdrażającej

Wymagane kwatitikacje i doświadczenia:
1 . Wykształcenie wyzsze magisterskie informatyczne.
2. Bardzo dobra znajomośi środowiska Wndows (Windows $erwer, Windows7)'
3' Podstawowa znajornośĆ środowiska Linux.
4. Dobra znajomośc ArcGlS $erwer, ARcGl$ Desktop i ARC Pad.
5' Znajomość konfiguracji i obsługi odbiorników GF$ $fiobileMapp*r 6, Garmin

OREGON i komputercw polowych Nautiz x7.
6' Bardzo dobra znajomość budowy komputera, podzespołow.
7. Bardzo dobra znajomośĆ Access, Excel.
8' Dośłviadczenie w projektowanlu relacyjnych baz danych'
9' Doświadczenie w projektowaniu paneliadministracyjnych stron internetowych

i zarządzanie witrynami www'
10. Znajomość języka baz danych _ sql'
1 1. Znajomośc wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatkÓw i sprawozdawczości

w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisk-cl.

ł2' oonra organizac.1a pracy własnej'
13. LlmiejętnośĆ pracy w zespoie i w warunkach stresu'
1 4' Komunikatywrrość i dyspozycyjnośÓ.
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2' kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifi kacje,
3' referencje, opinie od dotychczasowych pracodawców lub zleceniodawców

w przypadku wcześniej wykonywanej pracy,
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pzetwarzanie danych

osobowych do ceIów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:
09 luty 2012 r. do godz. 15@.

Miejsce składania dokumentów:
Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, pokój nr 22 (sekretariat).

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnei zostaną powiadomieni o jej
terminie imiejscu.

Magurski Park Narodowy zastrzega sobie możliwośó kontaktowania się
z wybranymi osobami.


