Rogów, dnia 07.02.2020 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie ogłasza nabór na
stanowisko: Specjalista ds. edukacji i organizacji
1 etat - zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

Oczekiwania:


Wykształcenie wyższe przyrodnicze,



Doświadczenie min. 0,5 roku w zawodzie związanym z przyrodą i chęć prowadzenia zajęć
edukacyjnych z grupami dzieci i młodzieży



Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów i współpracy z klientami



Doświadczenie w organizowaniu szkoleń, konferencji, eventów



Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, program graficzny) i sprzętu biurowego



Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym



Umiejętność pracy w grupie



Komunikatywność



Chęć do nauki

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- CV oraz List motywacyjny z danymi adresowymi (telefon, e-mail) opatrzony czytelnym podpisem
kandydata,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
(oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu naboru na stanowisko:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie LZD Rogów, ul. Akademicka 20,
95-063 Rogów w terminie do dnia 24 lutego 2020 roku do godz. 11.00.
INFORMACJE DODATKOWE:
- po weryfikacji formalnej wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
- LZD Rogów nie odsyła złożonych dokumentów. Dokumenty będzie można odebrać w ciągu 2 tygodni
od daty ogłoszenia wyboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
- LZD Rogów nie zapewnia mieszkania,
- LZD Rogów nie zwraca kosztów związanych z naborem.
Decydując się na pracę z nami zyskasz:
• Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
• Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
• Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
• Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
• Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
• Paczki na święta dla dzieci
• Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i
dzieci
• Dofinansowanie do nauki języka angielskiego

Klauzula informacyjna:
Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres
mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na
przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator
Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału
w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych
Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy
Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest
pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż
SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich
kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl. Dane osobowe
wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego
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nałożonego na Administratora.
2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie
udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie
może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może
powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom
udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane
będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu
wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dyrektor LZD Rogów
Paweł Szaliński
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