OFERTA
POLITECHNIKA BYDGOSKA
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
zatrudni pracownika na stanowisku
TECHNIKA
w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki,
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Kandydat winien spełniać następujące warunki:









wykształcenie co najmniej średnie, techniczne – preferowane elektroniczne,
informatyczne lub pokrewne; bądź w trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunkach
Informatyka lub Elektronika
praktyczna znajomość pakietu MS Office,
znajomość działania sieci komputerowych LAN,
praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego
serwisowania,
komunikatywność i kultura osobista,
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
bardzo dobra organizacja pracy własnej, wyznaczania priorytetów, zarządzania wieloma
zadaniami oraz dotrzymywania terminów,
znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne przyswajanie
dokumentacji technicznej.

Zakres zadań:






nadzorowanie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego,
sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego,
zapewnienie aktualności oraz poprawności działania oprogramowania,
wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów
informatycznych,
instalacja oprogramowania oraz naprawa sprzętu komputerowego,
wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem Instytutu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 CV i list motywacyjny.
 oświadczenie kandydata o treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych
rekrutacji.”

Oczekiwany termin składania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty w terminie do 30 LISTOPADA 2021 r.
Osobiście: w Biurze Dziekana Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki,
budynek E, pokój E011, 85-796 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7.
Za pośrednictwem poczty: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
Biuro Dziekana Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.dziekana.wtiie@pbs.edu.pl
Rozpatrzenie ofert nastąpi do 14 GRUDNIA 2021 roku. O wynikach Kandydaci zostaną
poinformowani indywidualnie.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy wyznaczony przez
administratora;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z
wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji jest obligatoryjne w oparciu o
przepisy prawa Kodeksu pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami.

