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Organizacja i ekonomika rolnictwa, rachunkowość rolnicza, anaIizy
ekonomiczne. FADN
Kandydat powinien mieć specja|istyczną wiedzę z zakręsu organizacji

ękorromiki rolnictwa, rachunkowości rolniczej,

i

pIanowania
dzi ałalno ści gospodarstw rolniczych, analizy ekonom iczno-fi nansowej
gospodarstwa rolniczego oraz rachunkowości systemu FADN.

Od

kandydata wymaga

się znajomościmetod

rachunku

ekot-lomicznego, opisu i oceny potencjału produkcyjnego
gospodarstwa, organizacji gospodarstw i produkcji rolniczej oraz
syntetycznej oceny wyników działalnościgospodarczej

Kandydat powinien być zainteresowany rozwojem naukowym oraz
brać aktywny udziaŁ w pracach naukowo-badawczych Katedry i

WydziałLr, a uzyskane wyniki publikować
czasopismach o wysokim [F.

w

renomowanych

|Yylltttgttne jest spełnienie prxez kandyduta następIiqc!ch kryteriów kwalffikucyjllych:

- ukończone studiu, magisterskie na kierunku ekonomia, rolnictwo lub pokrewne

WYKAZ WYMAGANYCH
DOKl.]]VlEN]UW

]_) podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)
3)
4)
5)

6)

cv kandydata,
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
opis dorychczasowej pracy zawodowej z wyszczególnieniem kwalifikacji
jakie pozostalą w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem
konkursu,
oświadczęnie, ze kandydat spełnia warunki określonew art. 1 1 3. Ustawy z
dnia 20 lipca 20 i 8 r, - Prawo o szkolnictwię wyższym i nauce (Dz.U, z
2021 r, poz.478 zpóźn. zm.)
oświadizenie,ze Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w
By dgo szczy będzi e p odstawowy m /deda+keł+yłn8 miej scem zatrudn ien ia
kandydata,

Zalącznik nr 2 do Z.|58.2020.ż02l

oświadczenie o wyrazeniu zgody naptzetvlarzanie danych osobowych do
realizacjiprocesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dniaZ7 kwieilria 2016 r. (Dz.Urz.UEL
119 z04.05.2016).
- osobiścię: w Dziekanacię WRiB ul. Bernardyńska 6, Bud, B, parler

7)

Dokumenty naleĘ składać :

- drogą pocztową:DziękanatWydziału Rolnictwa i Biotechnologii PBS,
85-0ż9 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6
- drogą e-mail: dzwr@pbs,edu.pl (za potwierdzeniem odbioru)
Telefon kontaktowy: (52) 3'74 95 50

*niewłaściweskreślić

- rozstrzygnięcie koŃursu nastąpi nie pózriej niż w ciągu miesiąca od daĘ zakończenianiniejszego ogłoszenia,
- o w)miku konkursu Kandydaci zostanąpoinformowani telefonicmie,
_ Kandydatom, których oferty nie Zostanąprzyjęte, dokumenty zostaną zwrócone,
- Politechnik a zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodlle zań. l3 ogólnego rozporządzenia o ochronie rlanych osobolvyclr z
.oŹporiądzenie o ochronie danych (D z]J. UE
1"

2.

4.
5.

,7.

L

<]nia

2? klvienria 20l6 r. (Dz. Urz, UE

l 19i 1 z 04.05,201 6 r.) Politechnika Bydgoska

n.

.Iana

L 1 l9

z 04,05,201ó) w sPrawie ochronY osób

i Jędrzeja Śniadeckich urfonnuje, że:

Administratorem Pani./Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al.
prof, S. Kaliskiego'1, 85 -7 96 Bydgoszcz,
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pbs.edu.pl,
Pani./Pana dane osobowe prze$varzane będą:
1. dla potrzeb aktua|nie ogłaszanej rekrutacji - na podstawie 6 ust, 1 lit. b ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdniaL7 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu PracY
z dnia ż6 czerwca l97 4 r. w celu zawarcia umowy,
2. przys7f,ych rekrutacji w razię udzielęnia Pani/Pana z9ody rLa podstawie 6 ust. l lit. a
ńzporządzelia,wyrużorlej pisemnie La czal określony w oświadczeniu zgody
Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nię zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6
miesięcy lub czas określony w oświadczenil zgody,
odbiorcami Parri/Pana danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
pani/pana dane ńie będąprzekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z
w yr aźne go Pani/Pana żądania,
posiada pani,/pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczerria przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, aw przypadku udzielenia zgody, prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momęncie,

podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracY,

Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.
Podanię danych osobowych dla potrzeb prryszĘch rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpĘnłru na
przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.
9.
Ma Pani/Pan prawo wrriesienia skargi do organu tadzorczego - Prezesa Urzęill Ochrony Danych
Osobowych,
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, zmożliwościąprofilowania.
Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatyczrrego podejmowania decyzjl
Wy.rażam z§odę na przetwaruanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przysĄch rekrutacji
w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich TAKAIIE.
8,

