
 
 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW poszukuje osób na stanowisko 
„dozorca”.  
Praca w godzinach 16:00:8:00 dnia następnego z przerwą na odpoczynek oraz 
całodobowo w soboty niedziele i dni świąteczne. Dyżur co trzeci dzień.  
Wymagania:  

Od kandydatów oczekujemy:  
1. sumienności, dokładności, samodzielności, punktualności;  

2. odpowiedzialności i uczciwości, zaangażowania i chęci do pracy;  
3. dobrej organizacji pracy własnej;  
Stan zdrowia osoby zgłaszającej powinien pozwalać na pracę na wyżej  
wymienionym stanowisku.  
Opis zadań:  
Nadzoruje wydawanie i odbiór kluczy od pomieszczeń  
Prowadzi rejestr przyjeżdżających i wyjeżdzających gości hotelowych, wydaje klucze do 
pokoi hotelowych oraz odnotowuje zwrot kluczy  
Obsługuje centralkę telefoniczna  
Włącza oświetlenie terenu po zapadnięciu zmroku, gasi te światła z nastaniem dnia oraz gasi 
zbędne oświetlenie w budynku  
Przyjmuje meldunki o zdarzeniach od pracowników Laboratorium i ewentualnie informuje o 
tych zdarzeniach kierownictwo lub odpowiednie służby  
Wykonuje inne polecenia kierownictwa związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa 
zakładu /np. uzupełnianie butli z woda w dystrybutorach, zimą odśnieżanie schodów/  
Oferujemy:  

- zatrudnienie na umowę zlecenie  
Wymagane dokumenty:  

- curriculum vitae (życiorys) wraz z aktualnym zdjęciem zawierające informacje o  

dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej z dopiskiem „Wyrażam zgodę na  
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016  
r. poz. 922 z późn. zm.)”.  

- mile widziane referencje.  
Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.  
Termin nadsyłania ofert: do 31 stycznia 2019 r.  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:  
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW  

Lidia Strzelczyk  
ul. Pasteura 5A, pok. 16 00-093 Warszawa.  
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne: 22 55 46 111 lun 506 502 366 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z 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), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie 

przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

.....................................   .............................................................................................. 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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