Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ogłasza nabór na stanowiska:

Asystent Zespołu Koordynatorów Badawczych i Asystent projektu
w Instytucie Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Asystent Zespołu Koordynatorów Badawczych (3/4 etatu) w projekcie realizowanym w ramach PO PC
Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało:
- Wsparcie Głównego Koordynatora Badawczego,
- Gromadzenie i analiza danych nt. realizacji projektu;
- Organizacja przepływu komunikacji i informacji między Zespołami Badawczymi a Liderem
- Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz korespondencją wewnętrzną i zewnętrzną związaną
z realizacją i rozliczaniem projektu.
- Bieżąca współpraca z administracją SGH (Dział Obsługi Projektów, Kwestura, Dział Spraw
Pracowniczych)

Asystent Projektu SHARE (1/4 etatu) w projekcie realizowanym w ramach PO WER
Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało
- wsparcie Kierownika Projektu,
- Organizacja przepływu komunikacji i korespondencji pomiędzy Kierownikiem Projektu a
Liderem,
- Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz korespondencją wewnętrzną i zewnętrzną związaną
z realizacją i rozliczaniem projektu,
- Bieżąca współpraca z administracją SGH (Dział Obsługi Projektów, Kwestura, Dział Spraw
Pracowniczych)

Wymagania wobec kandydatów:
•
•

wykształcenie wyższe (licencjat lub magister)
minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, dobrze widziane doświadczenie w pracy wymagającej
kompleksowego działania lub związane z realizacją projektów.

Umiejętności w zakresie: pozyskiwania i przetwarzania informacji, współpracy w zespole oraz komunikacji (w
języku polskim i angielskim), organizacji pracy własnej i pracy pod presją czasu, skrupulatności oraz znajomości
Pakietu MS Office będą sprawdzane w ramach procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: achlon@sgh.waw.pl do dnia 10 lipca 2019 r.
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na
wybrane oferty.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach rekrutacyjnych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych
osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. [opcjonalnie]
1.

Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości
162, 02-554 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
iod@sgh.waw.pl.
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ich przetwarzania są
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Podanie
danych osobowych w zakresie określonym tymi przepisami oraz aktów wykonawczych ma charakter
dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne i podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r).
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania
zgody.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania
oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w
rozumieniu art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

