W związku z realizacją przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne projektu „Implementacja
Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015, poszukujemy osoby
na stanowisko „Zarządca ostoi i opiekun zwierząt gospodarskich”.
Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
a) sprawowanie opieki nad powierzonym stadem koników polskich, poprzez codzienną kontrolę
liczebności zwierząt, doglądanie zwierząt i reagowania we wszystkich sytuacjach tego
wymagających, np. przepędzania zwierząt między kwaterami, dokarmianie i zapewnienie
dostępu do wody w okresie zimowym itp.
b) sprowadzanie zwierząt w przypadku ich ucieczki poza ogrodzony obszar oraz pomoc w
załadunku i rozładunku zwierząt w sytuacjach tego wymagających (np. transport zwierząt,
wykonywanie zabiegów weterynaryjnych);
c) bieżący nadzór (poprzez codzienną kontrole) stanu technicznego ogrodzenia pastwisk, oraz w
razie konieczności dokonaniu jego drobnych napraw wynikających z ucieczki zwierząt lub
uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta;
d) utrzymywanie na bieżąco sprawności zestawu pastucha elektrycznego do kwaterowania
zwierząt, w tym wykaszanie roślinności wzdłuż pastucha elektrycznego, celem zapewnienia
jego prawidłowego funkcjonowania, czy dokonaniu jego drobnych napraw (zerwanie drutów)
wynikających z ucieczki zwierząt lub uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta,
e) pomoc przy zbiorze siana oraz dokarmianie zwierząt w okresie zimowym sianem
zgromadzonym przez LTO zlokalizowanym na lub w bezpośrednim sąsiedztwie pastwisk.
Dokarmianie będzie odbywać się w warunkach zimowych na tyle często aby zapewnić
odpowiednią dla zdrowia koni dawkę paszy. Siano będzie przygotowane w formie balotów
lub/i kostek,
f) regulacja, przy pomocy wykonanych w ramach realizowanych projektów przepustów
piętrzących, poziomu wody w rowach melioracyjnych zlokalizowanych w obrębie pastwisk,
g) doraźna pomoc koordynatorowi regionalnemu KPO przy koordynacji merytorycznej wypasu na
stanowiskach położonych głównie w obszarach Natura 2000 Puszcza Solska, Dolina Szyszły,
Dolina Sieniochy i Ostoja Tyszowiecka (możliwe będzie również rozpoczęcie wypasu w innych
ostojach dubelta, o ile będą one realizowane w ramach powyższego projektu. Ten obszar
wówczas również będzie wchodził w zakres obowiązków poszukiwanego pracownika).
Miejsce wykonywania zadań:
a) bezpośredni nadzór nad zwierzętami i infrastrukturą zlokalizowanymi na pastwiskach położonych w
pobliżu miejscowości Olchowiec, gmina Obsza, powiat Biłgorajski, woj. Lubelskie.
b) doraźna pomoc koordynatorowi regionalnemu KPO w na pastwiskach położonych w obszarach
Natura 2000 Dolina Szyszły, Dolina Sieniochy i Ostoja Tyszowiecka (powiaty tomaszowski,
hrubieszowski i zamojski) oraz ewentualnych kolejnych wprowadzonych do projektu obszarów
wypasu.
Praca głównie w trenie. Wymiar czasu pracy: 2/3 etatu. Do dyspozycji samochód służbowy.
Przewidywany termin zatrudnienia do 31-03-2023 (data zakończenia projektu), w miarę możliwości
finansowych pracodawca będzie rozważał wydłużenie zatrudnienia poza okres trwania projektu.
Poszukujemy osoby zaangażowanej, otwartej, dyspozycyjnej, łatwo nawiązującej kontakt z ludźmi.
Wymagamy co najmniej rocznego doświadczenia w pracy ze zwierzętami, opisanego w CV, które
prosimy przesyłać pod adres: tomasz.bajdak@lto.org.pl Wymagamy również prawa jazdy kategorii B.

Potencjalnych kandydatów zaprosimy na rozmowę do stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego ( Szostaki 20, 23-412 Łukowa).
Termin nadsyłania CV - do: 30.05.2019 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, ul.
Akademicka 13 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul.
Akademicka 13, 20-950 Lublin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o naborze wśród potencjalnych zainteresowanych.
Z pozdrowieniami
Tomasz Bajdak
Sekretarz LTO

