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Nabór na stanowisko:  specjalista - informatyk 
 
Sieć  Badawcza Łukasiewicz – Instytut  Nowych Syntez Chemicznych,  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, poszukuje 
pracownika na stanowisko  specjalista – informatyk. 
 
Liczba stanowisk pracy - 1 
 

 Wymagania niezbędne: 
 
-   wykształcenie minimum średnie 
-   min. roczne doświadczenie na stanowisku specjalista ds. IT, pracownik 

helpdesku lub serwisant IT 
-   wiedza na temat obsługi i serwisu komputerów 
-   znajomość  środowiska  Windows/Linux 
 

 Dodatkowe umiejętności: 
 

-   mile widziana znajomość programów – CAD, Adobe Photoshop, 
    CorelDraw, GIMP,   uprawnienia SEP kat E 
 
 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
- pomoc pracownikom Instytutu, diagnozowanie usterek i skuteczne 

rozwiązywanie napotkanych problemów, konfigurowanie urządzeń 
teleinformatycznych, aktywna współpraca z innymi pracownikami, 
sporządzenie raportów, kontakt z firmami zewnętrznymi w sprawie 
napraw komputerów, dbanie o wysoki poziom obsługi 

   
 

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

 Wymagane dokumenty 
 
    List motywacyjny, CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 1,   
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 Miejsce i termin składania ofert: 
 
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mail na adres: 

kadry@ins.lukasiewicz.gov.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  
specjalista - informatyk w terminie do dnia  27.01.2021r. 

 
    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 

informatyka 

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). 
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