
 

 

Kraków, 24 luty 2020 r. 

 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza konkurs na stanowisko:  

Asystentka/Sekretarka Dyrektora 

 

Zakres obowiązków: 
 prowadzenie sekretariatu, 

 prowadzenie rozmów telefonicznych oraz przyjmowanie gości, 

 redagowanie korespondencji, sprawozdań i opracowań, 

 prowadzenie ewidencji dokumentów korespondencji, 

 przygotowanie tłumaczeń korespondencji i dokumentacji, prezentacji, 

 prowadzenie kalendarza spotkań, 

 koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji, 
 organizowanie i obsługa posiedzeń, spotkań i podróży służbowych. 

 

Pracodawca oferuje: 
 pracę w pełnym wymiarze godzin, 

 stabilne warunki pracy. 

 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe, 

 znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, 

 znajomość przepisów ochrony danych osobowych, 

 umiejętność obsługi komputera, 

 bardzo dobra znajomość pakiet MS Office, 

 zdolności interpersonalne, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja  pracy, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

 

Mile widziane: 
 doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 znajomość obsługi administracyjnej inwestycji budowlanych, 

 znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski, rosyjski). 

 

 

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/2/20 
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