Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu
ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTY (nauki ścisłe)
Oferujemy: zatrudnienie w ramach delegowania, 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). Rozpoczęcie pracy planowane na wrzesień 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu
74, rue Lauriston, 75116 Paryż.
Zakres obowiązków pracownika:
- organizowanie spotkań i konferencji naukowych oraz innych wydarzeń kulturalnych,
- przygotowywanie projektów grantowych,
- nawiązywanie kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi we Francji i w Europie,
- tłumaczenia i prowadzenie korespondencji w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
- opracowywanie dokumentów i materiałów związanych z promocją wydarzeń naukowych,
- opieka nad księgozbiorem Biblioteki SN PAN.
WYMAGANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: nauki ścisłe.
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Dobra znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie.
Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o granty polskie i europejskie.
Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych oraz promocji nauki.
Umiejętność pracy w zespole, kreatywność i uczciwość.
Biegła obsługa i znajomość programów komputerowych: word, excel (mile widziana
umiejętność obsługi programów graficznych).

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:
Klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
List motywacyjny.
Przykładowy plan organizacji konferencji naukowej.
Życiorys naukowy Kandydata.
Listę zorganizowanych bądź współorganizowanych przez Kandydata przedsięwzięć
popularyzujących naukę.
6. Certyfikaty bądź oświadczenia potwierdzające poziom znajomości języków.
1.
2.
3.
4.
5.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez
PAN Stację Naukową w Paryżu oraz przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisku specjalisty”.

Informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia
Nauk, Stacja Naukowa w Paryżu (74 rue Lauriston, 75116 Paryż, tel. +33 1 56 90 18 34, mail:
secretariat@paris.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 : Polska Akademia Nauk,
Stacja Naukowa w Paryżu - secretariat@paris.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 PAN Stacji Naukowej w Paryżu /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 PAN Stację Naukową w Paryżu /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 do dnia 17 lipca 2018 r. do godziny 12.00
na adres: rekrutacja@paris.pan.pl.
Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie bądź w siedzibie Stacji w
Paryżu, w końcu lipca 2018 r. Przejazd na koszt własny Kandydata, nocleg w Paryżu na koszt Stacji. Wszelkie
pytania należy kierować na adres: rekrutacja@paris.pan.pl.
Oferty, które zostaną rozpatrzone negatywnie, zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte nie później niż 30
września 2018 roku.
Praca dla wybranego Kandydata będzie Jego jedynym miejscem pracy.

