
 
 
 
 
 

Pakiet aplikacyjny 
 
 
 

Wykonawca: Opiekun zwierząt gospodarskich 

Nr referencyjny: REZ/2019/01 

 
 
Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: 
 

List do wykonawców 
Szczegóły jak przesyłać aplikacje, jak uzyskać dodatkowe informacje oraz terminy rekrutacji. 
 

Przedmiot umowy 
Szczegóły dotyczące przedmiotu umowy, w tym: tło dla powierzonych zadań, cel pracy oraz zakres 
przedmiotu umowy  
 

Specyfikacja “idealnego wykonawcy” 
Lista kryteriów, które będziemy brać pod uwagę w procesie rekrutacji. 
 

Kwestionariusz zgłoszenia 
 
 
 



 
 
 
 
 
Drogi Kandydacie, 
 
dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. W dalszej części pakietu znajdziesz zakres przedmiotu 
umowy, oraz specyfikację „idealnego wykonawcy”. 
 
Dodatkowych informacji udziela Mariusz Miotke, kierownik rezerwatu Beka: 

Pomorskie Biuro OTOP 
ul. Lipowa 4 
84-230 Rumia 
tel.: 797 128 903 
e-mail: mariusz.miotke@otop.org.pl. 

 
Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@otop.org.pl. 
 
W temacie wiadomości prosimy podać numer referencyjny oraz imię i nazwisko.  
Ponadto, prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
 
Termin nadsyłania aplikacji mija w dniu 15 czerwca 2019 r. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną 
przeprowadzone w dniu 17 czerwca 2019 r. w pomorskim biurze OTOP w Rumi, przy ulicy Lipowej 4.  
 
Korzystając z okazji, dziękujemy za zainteresowanie zatrudnieniem w OTOP. Jako organizacja pozarządowa 
non-profit, staramy się ograniczać nasze koszty administracyjne do minimum. Dlatego zastrzegamy sobie 
prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Jeżeli nie odezwiemy się do Ciebie w 
przeciągu sześciu tygodni od upłynięcia terminu nadsyłania aplikacji, oznacza to, że Twoja aplikacja okazała 
się nieskuteczna na to stanowisko. W takim przypadku zachęcamy jednak do śledzenia naszej strony 
internetowej oraz ogłoszeń prasowych – być może Twoja kandydatura okaże się bardziej odpowiednia do 
innych zadań lub na inne stanowiska, na które możemy ogłaszać nabór w przyszłości. 
 
 
Czekamy na Twoją aplikację, 
 
 
 
Dorota Ochocińska 
p.o. Dyrektor Sekretariatu 
 



 

  

Przedmiot umowy 

 
 

Wykonawca: opiekun stada koników polskich 

Miejsce wykonywania przedmiotu 
umowy: 

rezerwat przyrody „Beka”, Pomorskie Biuro OTOP w Rumi 

Zwierzchnik: Dyrektor Sekretariatu 

Ważni współpracownicy: kierownik rezerwatu Beka, specjalista ds. zarządzania 
terenami chronionymi, kierownik ds. ochrony przyrody 

Cel ogólny: sprawowanie opieki nad powierzonymi zwierzętami 
gospodarskimi 

Rodzaj zatrudnienia: umowa cywilno-prawna 

Wynagrodzenie: stawka godzinowa 15-20 zł/godz., do negocjacji w zależności 
od doświadczenia i uwarunkowań kandydata 

 
 
Tło dla przedmiotu umowy: 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi na terenie rezerwatu przyrody „Beka „ (woj. 
pomorskie, powiat pucki, gmina Puck i Kosakowo) ochronę czynną siedlisk nadmorskich i siedlisk ptaków, 
głównie siewkowych.  

Jednym z zadań jest prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich, tj., bydła i koni na obszarze 
solnisk nadmorskich, które zajmują powierzchnię ok. 80 ha. 

Na terenie rezerwatu przygotowana jest infrastruktura wypasowa oraz zaplecze techniczne, 
pozwalające na realizację czynnej ochrony. Ponadto, w Rumi znajduje się Pomorskie Biuro OTOP, z którym 
wykonawca będzie blisko współpracował. 

Praca ma charakter głównie terenowy. Praca nie wymaga ciągłego przebywania w rezerwacie. 
Przewiduje się, że nadzór nad stadem to wizyta na pastwisku 2-3 razy dzienne lub jednorazowa dłuższa, 
przez cały tydzień (każdego dnia). W ramach nadzoru konieczne będzie sprawdzenia stanu liczebnego stada, 
kontrola stanu zdrowia zwierząt, uzupełnienie wody w poidłach. Co jakiś czas konieczne jest sprawdzenie 
stanu ogrodzeń.  

Ze względu na lokalizację rezerwatu istnieje konieczność dojazdu, zatem posiadanie prawa jazdy 
kat. B jest wskazane.  
 
 
Zakres przedmiotu umowy 

 Sprawowanie codziennej opieki nad powierzonymi zwierzętami poprzez kontrolę liczby zwierząt, ocenę 
stanu ich zdrowia (dobrostan zwierząt), bieżące  doglądanie zwierząt i reagowanie we wszystkich 
sytuacjach tego wymagających. 

 Przepędzanie zwierząt między kwaterami wg wskazań kierownika rezerwatu. 

 Zapewnienie dostępu do wody (uzupełnianie wody w poidłach). 

 Sprowadzanie zwierząt w przypadku ich ucieczki poza ogrodzony obszar oraz pomoc w załadunku i 
rozładunku zwierząt w przypadku konieczności ich przetransportowania. 

 Bieżący nadzór stanu technicznego ogrodzenia pastwisk oraz, w razie potrzeby, dokonanie drobnych 
napraw. 

  



 Utrzymywanie na bieżąco sprawności zestawu pastucha elektrycznego do kwaterowania zwierząt, w tym 
wykaszanie roślinności wzdłuż pastucha, dokonywanie drobnych napraw oraz zmiany jego przebiegu w 
sytuacji dzielenia pastwisk na mniejsze kwatery. 

 
Pozostałe zadania  

 Dbanie o wartości niematerialne i prawne Towarzystwa, w tym zachowanie tajemnicy i nie 
udostępnianie zebranych danych bez wyraźnego polecenia  zamawiającego/zwierzchnika (nie dotyczy 
opracowanych publikacji bądź analiz wykonywanych na prośbę innych pracowników). 

 Dbanie o dobre imię Towarzystwa na zewnątrz. 

 Dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy. 

 Wypełnianie poleceń zamawiającego dotyczących sprawnego funkcjonowania Towarzystwa. 
 
 



 

Specyfikacja idealnego 
wykonawcy 

Wykonawca: opiekun zwierząt gospodarskich 

 

Niezbędne kwalifikacje Kwalifikacje będące dodatkowym atutem 

Prawo jazdy kategorii B Posiadanie własnego samochodu 

 Wykształcenie rolnicze, weterynaryjne, biologiczne  

Doświadczenie Doświadczenie 

Roczne w zakresie opieki nad zwierzętami gospodarskimi (konie, bydło, kozy, 
owce) 

Realizacja wypasu w innych projektach ochrony czynnej  

 Doświadczenie w pracach rolniczych 

Umiejętności / Cechy Umiejętności / Cechy 

Doskonała organizacja własnych działań Wykorzystywanie urządzeń i maszyn rolniczych 

Skrupulatność i dokładność Uprawnienia do pracy pilarką spalinową 

Szybkie uczenie się Obsługa sprzętu GPS 

Odporność na stres  

Dyskrecja i lojalność wobec pracodawcy  

Umiejętności interpersonalne  

Dyspozycyjność Dyspozycyjność 

Wysoka motywacja własna do pracy w NGO  



KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko .............................................................................................................. 
 
2. Data urodzenia .............................................................................................................................. 
 
3. Dane kontaktowe........................................................................................................................... 

(telefon, email) 

 
4. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł 
zawodowy, tytuł naukowy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
……………………......................................................................................................................................................... 

 
 

5. Kwalifikacje zawodowe (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub 
umiejętności) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………................................................................................................................. 
 
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia i doświadczenie (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 
oraz zajmowane stanowiska pracy) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................................                                                         
 
7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów  
szczególnych 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Posiadanie prawa jazdy i samochodu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  .........................................                                   ..........................................................................      
        (miejscowość i data)                                                            (podpis wykonawcy)     

  


