W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa
nr ref.: IZ/4/2020

Zakres obowiązków to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

kierowanie pracą działu zamówień publicznych w tym: organizowanie pracy zespołu, przydzielanie
i rozliczanie zadań,
nadzór i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych postępowań,
nadzór i prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowań,
udział w pracach komisji przetargowych,
dbanie o właściwe stosowanie ustawy oraz aktów wykonawczych,
wykonywanie zadań doradczych, analitycznych i kontrolnych,
sporządzanie planów, sprawozdań, analiz i innych zleconych opracowań.

Wymagane kwalifikacje:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
minimum 7 lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych,
wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy własnej i zespołu,
umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
dyspozycyjność, dokładność i komunikatywność,
biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
pracę od poniedziałku do piątku,
możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
możliwość ubezpieczenia grupowego,
świadczenia z ZFŚS,
ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Dział Spraw Pracowniczych
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl
W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Łódź
Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.02.2020 r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15
reprezentowany przez Dyrektora.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lodz.pl
3.
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
4.
Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez
Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
5.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) RODO a także przepisy prawa pracy, które odnoszą się
do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź
dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6.
Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7.
Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie
w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora tj. w sytuacji dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
8.
Macie Państwo prawo do:
•
uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
•
sprostowania danych;
•
usunięcia danych;
•
ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
•
przenoszenia danych (zmiany administratora danych) w określonych sytuacjach;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
•
cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
9.
Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
10.
W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Nie podanie
wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego rozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

www.iw.lodz.pl

