Stacja naukowa PAN w Brukseli
działająca pod nazwą
Biuro Promocji Nauki PolSCA
ogłasza nabór na stanowisko
eksperta w wymiarze 1 etatu
Oferujemy: zatrudnienie w ramach delegowania od sierpnia 2018 r., na podstawie umowy
o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas
określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia)
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:









monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii
Europejskiej;
opracowywanie dokumentów merytorycznych (w języku angielskim i polskim)
dotyczących kwestii nauki, badań i innowacji;
przygotowywanie i organizacja wydarzeń (m.in. seminaria, konferencje, wydarzenie
promocyjne);
bieżąca współpraca i komunikacja z Kancelarią PAN;
kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym;
czynności związane z prowadzeniem spraw pracowniczych;
obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
aktualizacje strony internetowej (w języku polskim i angielskim) i profili na portalach
społecznościowych.

Kandydaci powinni posiadać (wymagania):










stopień doktora (preferowany w zakresie nauk ścisłych);
co najmniej 2-letni, udokumentowany staż pracy lub współpracy z instytucjami
naukowymi (polskimi lub zagranicznymi);
znajomość struktur i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej;
udokumentowaną biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka
francuskiego będzie dodatkowym atutem;
udokumentowana współpraca z europejskimi instytucjami naukowymi,
w szczególności instytucjami Unii Europejskiej, których kompetencje wiążą się
z problematyką badań naukowych i prac rozwojowych, będzie dodatkowym atutem;
doświadczenia zawodowe potwierdzone stażem pracy i referencjami;
wysoki poziom kultury osobistej;
umiejętności miękkie, niezbędne do pracy w zespole oraz współpracy z organizacjami
partnerskimi krajowymi i zagranicznymi;
biegłą umiejętność posługiwania się pakietem MS Office oraz prowadzenia profili na
portalach społecznościowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:



klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe




kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona)
i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Stację Naukową PAN w Brukseli – działającą pn.
Biuro Promocji Nauki PolSCA z siedzibą w Brukseli oraz przez Polską Akademię Nauk
z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko eksperta”

Informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, 98, rue du Trône, 1050 Bruxelles tel. +32 472
441688, e-mail: polsca@polsca.pan.pl, jako rekrutujący, natomiast jako przyszły
pracodawca Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61
03, e-mail: akademia@pan.pl
2. dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji są następujące
Biuro Promocji Nauki PolSCA-polsca@polsca.pan.pl ; Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl
3. podanie danych, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., dalej: KP) jest wymogiem ustawowym,
w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 §
Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych
osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie
wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów
na pracowników Biura Promocji Nauki PolSCA /PAN;
5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc
od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2018 r.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Biuro
Promocji Nauki PolSCA/PAN. Ponadto osobie przysługuje prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
8. w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja@polsca.pan.pl z dopiskiem w temacie „Biuro Promocji Nauki PolSCA-ekspert”
do dnia 4 lipca 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Oferty, które zostaną
rozpatrzone negatywnie, zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte nie później niż 31.12.2018
roku.

