
 

Kraków, 26  kwietnia 2019 r. 

 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista 

w Dziale Współpracy Europejskiej 

 

OPIS ZADAŃ: 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: obsługa finansowa projektów 

(przygotowywanie sprawozdań finansowych, wewnętrzny obieg dokumentów finansowych 

związanych z realizacją projektów,  współpraca z działem księgowości Instytutu, współpraca z 

pracownikami naukowymi  realizującymi projekty, nadzór nad prawidłowością wydatkowania 

środków).  

 

WYMAGANIA: 

• wykształcenie wyższe, 

• podstawowa znajomość zasad księgowości, 

• komunikatywna znajomość jeżyka angielskiego (dokumentacja wielu projektów jest w 

języku angielskim), 

• doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych 

będzie dodatkowym atutem kandydatów.. 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE: 

• 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 (CV), 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych 

danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN 

proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ 

PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący 

sposób: 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście 

motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 



 

Dokumenty prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN  na adres: 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 

ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków, 

email: rekrutacja@ifj.edu.pl 

z dopiskiem DSP/9/19 
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