A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Pályázatot hirdet

állatgondozó-szakvezető
munkakör betöltésére.
A jogviszony jellege: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti határozatlan
ideig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (hivatali tanácsos).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt 4
havi munkaidőkeretben határozza meg. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor a munkáltató
6 hónap próbaidőt köt ki.
Munkavégzés helye: Hortobágy (Hortobágyi Vadaspark), részletesebben a munkavégzés helyéről:
www.hnp.hu/vadaspark.
Ellátandó feladatok:
A Hortobágyi Vadasparkban állatainak gondozása, bemutatása és a szemléletformálási
tevékenységben való aktív részvétel, - ami feltételezi, hogy különösen a hazai fauna főbb képviselőit
ismerje - ezen belül kiemelten:
-

állatok ellátása, gondozása (adminisztrációs terhekkel együtt);
takarmányozási feladatok szervezése, anyagmozgatás;
kifutók, röpdék takarítása, karbantartásukban való közreműködés;
állatkerti állatok és kifutóik esti, éjszakai felügyelete;
állatmentési feladatokban való részvétel, mentett állatok éjszakai felügyelete és gondozása;
terepjárós ún. szafari programokban való közreműködés;
vadasparki állatok bemutatása a vendégeknek, érdeklődőknek (előadások, kitelepülések,
szakvezetések);
- bemutatott állatfajokról a látogatók tájékoztatása magyar és idegen nyelven;
- állategészségügyi előírások betartása és betartatása;
- gyakori hétvégi, ill. esti munkavégzés lehetősége (rendezvények, csoportvezetések,
állatgondozás, fióka és/vagy kölyök nevelés, stb).
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény (Kit.) rendelkezései az irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg a Kit. 1. melléklet II. pontja (hivatali tanácsos) értelmében. Az egyéb juttatások
megállapítása a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
-

élővilág ismerete (botanikai és zoológiai alapismeret is);

-

társalgási szintű idegen nyelvtudás (német, vagy angol), min. 1 nyelven jól kommunikáljon
(tudja bemutatni a vendégeknek az állatkertet és lakóit);
rugalmas időbeosztás elfogadása;
B-kategóriás jogosítvány;
legyen képes önálló munkavégzésre;
jó előadókészség;
elfogadható szakirányú képesítés megléte (az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖMBM együttes rendeletben meghatározott szakmai alkalmasság): egyetemi vagy főiskolai
végzettség esetén alábbiak elfogadottak:
 mezőgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadgazdálkodási felsőoktatási intézményben
szerzett egyetemi, főiskolai végzettség;
 tudományegyetem, tanárképző főiskola biológiai vagy ökológiai szakterületén szerzett
végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés;
 állatorvostudományi egyetemen, állat-egészségügyi főiskolán szerzett végzettség;
Középfokú végzettség esetén alábbi képesítések elfogadottak:
 állatkerti állatgondozó, állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus, állattenyésztő;
 halász, halászszaktechnikus, vadász, vadtenyésztő, vadgazdálkodási technikus;
 baromfi- és kisállattenyésztő, baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
-

biológia szak, ökológus-biológus, természetvédelmi mérnöki, biológia, egyéb
természettudományos végzettség;
Hortobágy térségében állandó, vagy ideiglenes lakhely megléte;
valamely, az állatkert profiljába tartozó állatcsoport átlag feletti ismerete;
hüllők, rovarok, éjszakai állatok ismerete;
minden B-s kategóriánál magasabb jogosítvány, vagy gépkezelői képesítés pl. targonca, fűnyíró
kistraktor.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
A jelentkezés benyújtásának módja:
E-mailen a szemelyugy@hnp.hu címre fényképes önéletrajz és motivációs levél megküldésével,
bérigény megjelölésével. Az önéletrajzot az Igazgatóság honlapján elérhető (link) adatkezelési
nyilatkozattal együtt szükséges benyújtani. A nyilatkozat hiányában az önéletrajzban foglalt személyes
adatok kezelésére nem vagyunk jogosultak, és azt érdemben elbírálni nem áll módunkban. A
végzettségi szintet, szakképesítést, szakképzettséget igazoló tanúsítványokat, bizonyítványokat
kiválasztás esetén kérjük benyújtani.
Alkalmazás feltétele:
A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya
alatt.
A levél tárgyának megjelölése: Jelentkezés –állatgondozó, szakvezető
További információk: Danyi Zoltán; e-mail: danyizoltan@hnp.hu; +36-30-545-3119

