
Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Instytut Nowych Syntez Chemicznych 
ogłasza: 
 
 

Nabór na stanowisko: specjalista ds. projektów  
 
Sieć  Badawcza Łukasiewicz – Instytut  Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,  
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13A, poszukuje pracownika na stanowisko 
specjalista ds. projektów. 
Liczba stanowisk pracy - 1 
 

 Wymagania niezbędne: 
 

- wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne 
- doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze 
  źródeł zewnętrznych 
- biegła znajomość języka angielskiego 
- umiejętność pracy w zespole 
- chęć zdobywania nowych umiejętności 
- dobra organizacja pracy 
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem 
- samodzielność 
- biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office) 
 

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
- udział w opracowywaniu projektów, zarządzaniu projektami i ich rozliczaniu od 
  strony formalno – księgowej – zarówno polskich jak i angielskojęzycznych 
- współpraca w opracowywaniu rocznych planów rzeczowych  
- analiza stopnia realizacji projektów  
- współpraca z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz innymi  
  jednostkami i organizacjami, 
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 
   

 

 Warunki pracy na danym stanowisku: 
 
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
- wymiar etatu: pełen etat 
- miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych 
  w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy 
- rodzaj pracy: praca biurowa przy komputerze 

 
 

 Wymagane dokumenty 
 
List motywacyjny, CV, dyplom ukończenia studiów wyższych, oświadczenie o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – 
załącznik nr 1,   

 



 
 

 Miejsce i termin składania ofert: 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres: Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 13A, 24-110 Puławy lub e-mail: kadry@ins.pulawy.pl z dopiskiem: 
Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów w terminie do dnia 
05.12.2019r. 

 
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Instytutu. 
 

 

  INFORMACJE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1) Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza  Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez 

Chemicznych z siedzibą w Puławach 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@ins.pulawy.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko  specjalisty ds. projektów. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji. 

5) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania 

 i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz do cofnięcia  zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych. 

 

Podst. prawna: art. 221 ustawy z 26 .06.1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 poz.917 z późn. 

zmian.), art. 6 ust.1 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.05.2016). 

 

 
 
 
Puławy dnia 21.11.2019r. 
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