INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
Z SIEDZIBĄ W SĘKOCINIE STARYM, UL. BRACI LEŚNEJ 3, GMINA RASZYN
ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

Technolog/Stażysta
Miejsce pracy: Sękocin Stary
I. ZADANIA:
Wykonywanie zadań związanych z tematem badawczym dotyczącym oceny nasion drzew i krzewów leśnych, a w
szczególności:
– ocena próbek nasion przysyłanych przez przechowalnie nasion, wyłuszczarnie nasion oraz nadleśnictwa za
pomocą testów: kiełkowania, barwienia, krojenia, konduktometrycznego
– oznaczanie czystości nasion
– oznaczanie masy 1000 szt. nasion
– oznaczanie wilgotności nasion
–

praca przy komputerze: rejestrowanie próbek, wpisywanie wyników oceny oraz drukowanie
świadectw oceny nasion

II. WYMAGANIA:
 Wykształcenie wyższe na kierunku leśnictwo (mile widziane zainteresowania nasiennictwem leśnym)
 Wysoka sprawność manualna
 Umiejętność pracy z komputerem
III. OFERUJEMY:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (od 01.07.2020 do końca 2020 r. w wymiarze 1/2 etatu,
a od 1.01.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy);
 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia; jak również premiowanie za
artykuły naukowe;
 Możliwość rozwoju naukowego;
 Dofinansowanie prywatnej opieki medycznej.
IV. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
 Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora IBL.
 Curriculum Vitae.
 Kopie dyplomów.
 Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 Mile widziane referencje.
V. CV NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 29.05.2020 R. NA ADRES:
Sekretariat Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
lub drogą mailową: D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl
VI. INSTYTUT SKONTAKTUJE SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3 (05-090
Raszyn), dalej zwany Instytutem;
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych (dalej IOD) w Instytucie poprzez adres email: IOD@ibles.waw.pl);
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, realizacją zatrudnienia i wykonywaniem przepisów prawa z tym
związanych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez podanie w kwestionariuszu osobowym danych w
polach oznaczonych jako nieobowiązkowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
określonego w opisie dodatkowego formularza, na którym zbierane są wymagane dane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Twoje dane osobowe będą przetwarzać wyłącznie osoby zatrudnione w Instytucie w dziale kadr i księgowości oraz podmioty wspierające
procesy kadrowe na podstawie umowy powierzenia (dane nie będą przekazywane poza EOG – Europejski Obszar Gospodarczy);
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane w ramach akt osobowych przez okres określony w przepisach prawa w tym zakresie lub zgodnie z
regulacjami wewnętrznymi, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu cofnięcia zgody;
6) Masz prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pamiętaj jednak, że nie w każdej sytuacji każde z praw będzie
miało zastosowanie;
7) masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
RODO, jednak wcześniej możesz to skonsultować z IOD;
8) Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

