
                                   
 
poszukuje  kandydata na stanowisko: 

 
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW  

 
 
Opis stanowiska:  
Zadaniem Specjalisty ds. projektów w Biurze Projektów będzie wsparcie przy zadaniach merytorycznych 
związanych z realizowanymi projektami w ramach programów profilaktycznych, koordynacja współpracy z 
poradniami POZ, koordynacja szkoleń i warsztatów.  

Zakres obowiązków: 

1. Koordynacja działań merytorycznych w realizowanych programach profilaktyki zdrowotnej. 

2. Nawiązanie kontaktów z poradniami POZ zainteresowanymi współpracą.  

3. Współpraca z lekarzami i pielęgniarkami i zachęcanie do udziału w szkoleniach i warsztatach  

4. Koordynowanie i prowadzenie działań merytorycznych związanych z realizowanymi projektami 

profilaktyki zdrowotnej. 

5. Zabezpieczanie i zbieranie danych od kadry medycznej. 

6. Przygotowywanie zestawień, pism, raportów z realizacji projektów. 

7. Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami np. formularze, umowy, dzienniki, 

listy itp.. 

8. Bieżący kontakt mailowy i telefoniczny z uczestnikami projektu. 

9. Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Kierownika Projektu.  

Wymagania/ kwalifikacje na stanowisku: 

1. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów. 

2. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel. 

3. Umiejętność pracy w zespole, dobre zdolności komunikacyjne. 

4. Dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość, sumienność. 

5. Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy. 

6. Kreatywność. 

7. Wysoka kultura osobista. 

8. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów i znajomość systemu SL. 

Oferujemy: 

1. Umowę o pracę.  
2. Pakiet socjalny. 
3. Możliwość wykonywania pracy w systemie zadaniowym. 

4. Zdobycie ciekawych doświadczeń w prestiżowej instytucji o dużych tradycjach. 

 Dodatkowe informacje:  

1. zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,  

2. po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,  

3. Zachęcamy do aplikowania również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  

4. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@spartanska.pl  



 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnię nie jest Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 
Warszawa;  

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

3. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
kancelaria@spartanska.pl;  

4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i 
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na 
podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy;  

5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w 
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);  

6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  

7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.  
 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko 

pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;  

2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne 
stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne 
stanowisko pracy;  

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.  
 
 


