Łosiów, dn. 03.01.2022r.

OFERTA PRACY
Stanowisko:
Miejsce pracy:
Zakres obowiązków:

Wymagania wobec
kandydatów:

⎯ wynagrodzenie 4500,00 zł brutto
⎯ szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
⎯ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
⎯ CV
⎯ list motywacyjny
⎯ kwestionariusz osobowy
⎯ zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1
Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21.01.2022r.
na adres email: kadry@oodr.pl
lub listownie na adres:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
z dopiskiem KADRY

Oferowane warunki
zatrudnienia:
Wymagane
dokumenty
aplikacyjne:
Ilość etatów:

Specjalista ds. zamówień publicznych
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
⎯ znajomość aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień
publicznych i umiejętność ich zastosowania głównie od strony
Zamawiającego,
⎯ przeprowadzanie postępowań z zakresu Ustawy Prawo zamówień
publicznych w tym organizacja całości procedur związanych z
wyłonieniem Wykonawcy z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych,
⎯ nadzór i aktualizacja przepisów wewnętrznych, planowanie zamówień
publicznych, prowadzenie rejestru postępowań, sporządzanie
obowiązującej prawem sprawozdawczości,
⎯ współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie realizacji postępowań,
wewnętrzne uzgodnienia z Radcą Prawnym Ośrodka, uczestnictwo
w pracach komisji przetargowej.
⎯ wykształcenie wyższe,
⎯ minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu procedur zamówień
publicznych po stronie zamawiającego (np. jako członek komisji),
⎯ znajomość aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych,
⎯ znajomość obsługi komputera,
⎯ umiejętność pracy w zespole,
⎯ dobra organizacja pracy

………………………………………
miejscowość , data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

………………………………………
podpis

załącznik nr 2 do PODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Helena Kawiak, e-mail: iod@oodr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wymaganego przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
w procesie rekrutacji.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy nastąpi naruszenie przepisów RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
profilowane.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (Imiona) i nazwisko……………………………………………………………………………………………….
2. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………….
3. Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe dane*

4. Wykształcenie……………………………………………………………………………………………………………..
5. Kwalifikacje zawodowe………………………………………………………………………………………………..
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

*Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

