
Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - 

Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna". 

 

Opis zadań dla kandydata 

1. Uzyskanie wymaganych pozwoleń na przebywanie i pobór prób z określonych zbiorników 

wodnych, uzyskanie wymaganych pozwoleń na obecność sprzętu pływającego po wodach 

polskich (urządzenie do poboru biomasy sinic)  

2. pobór prób z określonych zbiorników wodnych oraz zabezpieczenie i transport prób do 

miejsc analizy  

3. wykonywanie prac terenowych i laboratoryjnych: przygotowanie, transport i konserwacja 

sprzętu pływającego i sprzętu do poboru prób, przygotowanie zebranego materiału do analiz 

(filtrowanie, przechowywanie i transport prób do analiz toksyn sinicowych), zabezpieczenie, 

utrwalenie i przechowywanie prób fito- i zooplanktonu  

4. pomoc techniczna przy testowaniu urządzeń do zbierania zakwitów sinicowych oraz przy 

zbiorze zakwitów: pomoc przy transporcie urządzenia, obecność przy testowaniu urządzenia, 

pomoc przy zbieraniu biomasy i jej suszenie  

5. opracowanie danych uzyskanych w trakcie poboru prób: przygotowanie bazy danych i jej 

aktualizowanie – wyniki parametrów fizyczno-chemicznych wód wyznaczonych zbiorników 

wodnych, jakościowy i ilościowy skład fioto – i zooplanktonu, zawartość toksyn sinicowych w 

biomasie fitoplanktonu; pomoc przy przygotowaniu raportów okresowych i końcowych: 

wykonanie analiz danych, wykonanie analiz statystycznych, współudział w przygotowaniu 

prezentacji danych na konferencjach, spotkaniach i do publikacji  

6. przetwarzanie danych, opracowanie danych, pomoc przy przygotowaniu raportów 

okresowych i końcowych  

7. przetwarzanie danych 

8. komunikacja z interesariuszami, udział w spotkaniach projektowych, networking  

9. przygotowanie raportów i opisów danych na potrzeby prezentacji w czasie spotkań 

projektowych, przygotowanie i prezentowanie wyników badań na konferencjach: postery 

wystąpienia ustne  

10. inne zadania pracownika technicznego w ramach projektu LIFE zlecone przez Instytut. 

 

Wymagania: 

1. Doświadczenie w pracy terenowej w szczególności pracy przy pobieraniu próbek ze 

zbiorników wodnych 

2. Umiejętność tworzenia baz danych, opracowywania wyników, tworzenia raportów 

3. Umiejętność opracowywania materiałów konferencyjnych i publikacji naukowych oraz 

popularnonaukowych 

4. Komunikatywność 

5. Duża motywacja do pracy naukowej i rozwoju naukowego 



6. Znajomość języka angielskiego 

7. Prawo jazdy kat. B. 

 

Warunki zatrudnienia: 

Wynagrodzenie w formie części etatu finansowanego z projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - 

Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" (w 

okresie: 1.08. 2018 do 31.07.2020r - ¼ etatu = 844 zł/miesięcznie, w okresie: 01.08.2020r. do 

31.07.2023 - ¾ etatu = 1556 zł/miesięcznie). Okres zatrudnienia: 60 miesięcy. Początek zatrudnienia: 

01.08.2018 r.  

 

Dodatkowe informacje: 

Informacji udziela kierownik projektu dr hab. prof. IOP Elżbietą Wilk-Woźniak 

 

Konkurs na charakter otwarty. 

 

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny 

- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań 

- życiorys 

- kopia dyplomu magisterskiego 

- list polecający (opcjonalnie). 

 

Termin składania ofert: 10.07.2018 r.  

 

O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego 

rozstrzygnięciu. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) – zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 

Nauk, adres siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, nr tel. 12 632 22 21. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy³ będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego¹ na pracę w projekcie badawczym 

LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - 

Gospodarka ekologiczna" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 

Bis 4, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody². 

Podstawami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą: 

•¹ art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

•² art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

•³ art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani/Pana do pracy w 

projekcie LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ 

Glony - Gospodarka ekologiczna", realizowanym w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 

Nauk.  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych oraz 

 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

 •podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. 

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywanie 



danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 

miesięcy. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, 

prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


