INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA
DO LABORATORIUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASU
W SĘKOCINIE STARYM

I.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
1. Posiadanie tytułu magistra uzyskanego na kierunku leśnictwo lub inżynierii
bezpieczeństwa i ochrony ludności lub ochrony środowiska
2. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 ochrony przeciwpożarowej lasu lub inżynierii bezpieczeństwa lub zarządzania
kryzysowego lub ochrony środowiska,
 umiejętność planowania oraz prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych,
 obsługi programów Microsoft Office i Statistica,
 analizy wyników badań metodami statystycznymi i ich interpretacji,
 graficznego przedstawiania wyników badań,
 przygotowywania publikacji naukowych,
 prezentowania wyników badań na konferencjach naukowych,
 porozumiewania się biegle w języku polskim, a w angielskim na poziomie C1 lub
C2, mile widziana jest znajomość innych języków, np. niemieckiego, rosyjskiego
itd.
 składania/obsługi/udziału w tematach badawczych z różnych źródeł finansowania.
4. Posiadanie następujących cech osobowości:
Dociekliwość, pracowitość, sumienność, inicjatywność, zaangażowanie, umiejętność
pracy w zespole.
5. Pożądane:
 zainteresowanie problematyką ochrony przeciwpożarowej lasu,
 umiejętność pracy z bazami danych,
 znajomość Systemu Informacji Przestrzennej
 dyspozycyjność do wyjazdów terenowych.
6. Gotowość i zainteresowanie dalszym rozwojem naukowym.
7. Wymagane prawo jazdy kat. „B”.

II.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1.
2.
3.
4.

Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta adresowane do Dyrektora IBL.
Curriculum Vitae.
Kopię dyplomów.
Oświadczenie Kandydata, że w razie wygrania konkursu IBL będzie jego
podstawowym miejscem pracy.

5. Kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie.
6. Opinię z ostatniego miejsca pracy lub promotora pracy magisterskiej.
7. Kopię świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób, które
rozpoczęły pracę).
8. Lista publikacji, referatów/posterów, projektów lub innych dokumentów
potwierdzających aktywność naukową Kandydata.
9. Zaświadczenia z zakończonych szkoleń lub inne dokumenty potwierdzające dążenie
Kandydata do podwyższenia własnych kwalifikacji.
III.

DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 31 SIERPNIA 2022 R. NA ADRES:
Sekretariat, Instytutu Badawczego Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
lub mailem M.Brzozowska@ibles.waw.pl

IV.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 R.

V.

INSTYTUT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Wysyłając CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na
przetwarzanie przez Instytut Badawczy Leśnictwa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iod@ibles.waw.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane
osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje
zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać
Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie
wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres
rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do końca br. Ponadto Twoje dane
osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem
rekrutacji przez okres 10 lat.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do
zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

