OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w sekretariacie Dyrektora Instytutu
✓
✓
✓
✓

Stanowisko pracy: Starszy specjalista/Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Liczba stanowisk: 1

I. Główne obowiązki:
✓
✓
✓
✓

Prowadzenie ewidencji i koordynowanie obiegu dokumentów, odbieranie
i dostarczanie dokumentacji, przestrzeganie terminowości załatwiania spraw.
Prowadzenie kalendarza spotkań, obsługa spotkań.
Przygotowanie projektów pism.
Archiwizacja dokumentacji.

II. Niezbędne wymagania:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wykształcenie wyższe.
Umiejętność obsługi komputera oraz programu MS Office (w szczególności Word,
Excel, PowerPoint).
Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Komunikatywność.
Wysokie umiejętności organizacyjne, zaangażowanie.
Wysoka kultura osobista.

III. Wymagania dodatkowe:
✓
✓
✓
✓
✓

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów.
Umiejętność dobrej organizacji pracy.
Umiejętność równoległego wykonywania jednocześnie kilku zadań.
Umiejętność wykonywania pracy w zadanym terminie – praca pod presją czasu.

IV. Wymagane dokumenty:
✓
✓

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu
i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
(ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, e-mail: kadry@imp.edu.pl), a dane przetwarzane

będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail:
sawicki@imp.edu.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani
danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane
przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym
za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej,
dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
pocztą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3.
✓ osobiście: siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36.
✓ e-mailem: kadry@imp.edu.pl
✓

W terminie do 20 maja 2020 r. do godz. 16.00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

