INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA W SĘKOCINIE STARYM
OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKÓW DO PRAC POMIAROWYCH
PRZY OCENIE STANU ZDROWOTNEGO DRZEW NA POWIERZCHNIACH MONITORINGU LASU
W OKRESIE 27.06-31.08 2018 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW (10 OSÓB):
Pomiary drzew (położenie drzew na powierzchniach obserwacyjnych oraz pomiar pierśnic) i ocena ich
stanu zdrowotnego zgodnie z wytycznymi i przyjętą metodyką ICP-Forests na powierzchniach SPO I
rzędu na wybranym obszarze w Polsce (obszary 1 do 9 – po 162 powierzchni/zespół, obszar 10 - 110
pow./zespół).
OBSZARY OBJĘTE PRACAMI TERENOWYMI (po jednej osobie na teren):
1. Teren RDLP Białystok,
2. Teren RDLP Gdańsk oraz RDLP Olsztyn (część zachodnia),
3. Teren RDLP Piła oraz RDLP Szczecinek,
4. Teren RDLP Wrocław (część wschodnia) oraz RDLP Katowice (część zachodnia),
5. Teren RDLP Poznań oraz RDLP Toruń,
6. Teren RDLP Warszawa oraz RDLP Łódź (część północna),
7. Teren RDLP Radom oraz RDLP Łódź (część południowa)
8. Teren RDLP Lublin,
9. Teren RDLP Krosno i RDLP Kraków (część wschodnia)
10. Teren PGL LP - kontrola prac.
WYMAGANIA:
1. Doświadczenie w realizacji prac pomiarowych przy ocenie stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów
wykonywanych według metodyki ICP-Forests – poświadczenie wykonywania tego typu prac (np. umowa
zlecenie na wykonywanie tego typu prac).
2. Preferowane osoby posiadające wykształcenie związane z leśnictwem lub kierunkami pokrewnymi (np.
ukończone studia w dyscyplinie leśnictwa lub nauk pokrewnych, w trakcie tych studiów, ukończone
technikum leśne).
3. Gotowość do wyjazdów w teren w okresie od 27 czerwca br. do 31 sierpnia br.
4. Rzetelność, zdyscyplinowanie i zaangażowanie w pracę.
WARUNKI PRACY:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.
2. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z pobytem w delegacji (noclegi, wyżywienie, strój
terenowy, ew. ubezpieczenie czy szczepienia).
3. Instytut zapewnia transport dla 2-osobowych grup monitoringowych na terenie prowadzonych prac.
4. Praca w terenie w wymiarze ok 300-400 godzin w ww. okresie – na rzeczywisty wymiar godzinowy prac
wpływ będą miały warunki pogodowe i terenowe (szacowana przeciętna wydajność – 5-6 pow./dzień).
5. Praca realizowana pod kierunkiem i we współudziale pracownika Instytutu Badawczego Leśnictwa,
będącego kierownikiem 2-osobowej grupy monitoringowej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty cenowej brutto (z ZUS) ze wskazaniem proponowanego/ych
obszaru/ów realizacji prac wraz z dokumentem/oświadczeniem potwierdzającym spełnienie wymagań zawartych
w pkt 1, ew. 2, do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 na adres: G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl. W tytule
wiadomości proszę umieścić tekst: „Aplikacja do prac terenowych w monitoringu lasu”.
Do prac terenowych zakwalifikowane zostaną osoby spełniające przedstawione powyżej wymagania, które złożą
najkorzystniejsze oferty cenowe. Instytut zapewnia sobie prawo weryfikacji oferent, a także zorganizowania
dodatkowego spotkania z kandydatami w celu dokonania ostatecznego wyboru w terminie do 22 czerwca 2016 r. Po
zakończeniu rekrutacji Instytut Badawczy Leśnictwa skontaktuje się z wybranymi osobami w celu podpisania
umowy. Rozpoczęcie prac planowane jest na 27 czerwca 2018 r., zaś szkolenie w dniach 26 czerwca br.
Prosimy o dopisanie w ofercie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883".

