OFERTA
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz
zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista ds. umów
Wymagania kwalifikacyjne kandydata:








wykształcenie wyższe prawnicze,
dobra znajomość języka obcego, preferowany język angielski,
dobra znajomość aplikacji programu Office,
bardzo dobra znajomość prawa cywilnego,
doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych,
bardzo dobra znajomość zasad wykładni i stosowania prawa, znajomość zasad techniki
legislacyjnej,
doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe atuty:



bardzo dobra znajomość programu Word,
znajomość aplikacji prawniczych LEX, Legalis.

Pożądane predyspozycje:





bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, odpowiedzialność za realizowane
zadania, staranność i rzetelność,
komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, własna inicjatywa,
zaangażowanie, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy,
odporność na stres.

Podstawowe obowiązki na stanowisku:




przygotowywanie, analiza i nadzór nad wykonywaniem umów, których stroną jest
Politechnika;
udzielanie pomocy prawnej pracownikom Politechniki;
współpraca z radcami prawnymi Politechniki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:




CV i list motywacyjny,
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016).

Oczekiwany termin składania ofert:
- 30 czerwca 2022 r.; o wynikach Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania ofert:
Dział Spraw Pracowniczych, bud. A, pok. A016
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz

Dodatkowe zastrzeżenia:
Politechnika Bydgoska w zależności od ilości zgłoszonych kandydatur zastrzega możliwość
zorganizowania wstępnego etapu rekrutacji polegającego na: ustnym teście kompetencji
z prawa cywilnego oraz wykonania zadania pisemnego polegającego na napisaniu prostej umowy.

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.

