
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk 

Ogłasza konkurs na stanowisko: 
 

Sekretarka-Asystentka Dyrektora  
Sekretarka 

 
Przewidywany termin zatrudnienia:  marzec 2019 r. 
 
Zakres obowiązków: 

• prowadzenie sekretariatu Dyrektora Instytutu, 
• 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, 
• umowa na zastępstwo, 
• 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). 

 
Wymagane dokumenty: 
CV, list motywacyjny oraz zawarcie klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
dla: 
- potrzeb aktualnej rekrutacji – Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* 
- potrzeb przyszłych rekrutacji. – Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* 
 
Informacja: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. 
Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobow, tel. 12/ 662 80 80. 
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla: 
-  aktualnej rekrutacji, 
-  w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb przyszłych rekrutacji 
4.    Pani/Pana dane rekrutacyjne przechowywane będą 21 dni od daty zakończenia procesu  rekrutacji lub 



 w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - 2 lata lub do momentu odwołania zgody 
5.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie 
6.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7.    podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji 
 
  prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN w terminie do dnia 01.03.2019 r. 
na adres: 
 
 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków 
email: rekrutacja@ifj.edu.pl 

z dopiskiem DSP/4/18 
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