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Ustrzyki Górne, 20.05.2022 r. 

Bieszczadzki Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko „starszy hodowca” w Zachowawczej Hodowli Konia 
Huculskiego w Wołosatem. 

Od kandydata na hodowcę wymagane jest wykształcenie średnie na poziomie technikum w zawodzie szkolnym 
pokrewnym technik hodowca koni lub technik weterynarii. Wymagane są również aktualne uprawnienia instruktora 
jazdy konnej lub pokrewne. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywać przede wszystkim prace wynikające z potrzeby zapewnienia 
codziennej obsługi i pielęgnacji koni w ZHKH w Wołosatem, w tym między innymi: 

• Bieżące pielęgnowanie koni i ich otoczenia oraz pomoc przy ich karmieniu i pojeniu. 

• Dozorowanie koni w obiektach ZHKH, na wybiegach i pastwiskach. Sprawdzanie stanu zdrowia koni oraz 
ogólna opieka nad wszystkimi końmi w stadzie – dbanie o ich bezpieczeństwo. Zgłaszanie wszelkich 
nieprawidłowości przełożonemu. Codzienna obserwacja zachowań koni czyszczonych, karmionych, 
pracujących, pasących się, i wypoczywających, ocena stanu zdrowia zwierząt. 

• Pomoc przy wykonywaniu zabiegów zootechnicznych i weterynaryjnych, w tym prowadzenie stanówki, 
opiekowanie się końmi podczas rozrodu, transportu. 

• Zapewnienie ruchu wszystkim grupom koni poprzez wyprowadzanie na wybiegi, trening w karuzeli, 
lonżowanie, jazdę wierzchem i w zaprzęgu. Wychów źrebiąt i młodych koni, a także podstawowy ich trening. 

• Przygotowywanie koni do pracy pod siodłem (podjeżdżanie i zajeżdżanie) i w zaprzęgu oraz do pokazów, 
przeglądów hodowlanych, prób dzielności i zawodów. Czynny udział w tych przedsięwzięciach. 

• Obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu ZHKH, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
wynikającymi z właściwych przepisów. Sprawdzanie i przegląd funkcjonowania urządzeń, dokonywanie 
prostych napraw i konserwacji obsługiwanych urządzeń, zgłaszanie koniecznych napraw. 

• Organizacja usług z zakresu turystyki jeździeckiej – planowanie harmonogramów jazd, przyjmowanie 
rezerwacji telefonicznych, prowadzenie jazd konnych zgodnie z ofertą ZHKH, obsługa kasy fiskalnej. 

• Dbałość o właściwy stan sprzętu jeździeckiego  i zaprzęgowego będącego na wyposażeniu ZHKH, w tym 
konserwacja i drobne naprawy bieżące. 

• Sporządzanie zapotrzebowania na sprzęty, wyposażenie oraz inne środki niezbędne w stajni. 

Hodowca pracuje w systemie zmianowym, często w różnych porach doby, w każdy dzień tygodnia, często również w dni 
świąteczne. Praca związana ze zwierzętami często wymaga od pracownika również dyspozycyjności czasowej, 
niezależnie od wcześniej ustalonych godzin pracy. Istnieje możliwość uzyskania mieszkania (lokalu zastępczego) 
w Wołosatem. 

Praca hodowcy wymaga znajomości zachowania się koni ich behawioru, popędów i instynktów. 

Do pracy wymagana jest ogólna sprawność układu kostno-stawowego i mięśniowego, dobry wzrok i słuch oraz 
wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny. 

Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są w szczególności: niesprawność ruchowa, zmiany 
zwyrodnieniowe kręgosłupa, niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego, nadwaga, zaburzenia równowagi 
oraz padaczka, choroby narządu wzroku i słuchu upośledzające prawidłowe funkcjonowanie, choroby układu 
oddechowego o podłożu alergicznym (na kurz w sianie/słomie, sierść zwierząt). 

szczegółowych informacji udziela:  
Kierownik ZHKH Karolina Świderska, tel. 724 750 051 

dr Ryszard Prędki 

Dyrektor Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego 

/–podpisany cyfrowo/ 
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