Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
poszukuje pracownika na stanowisko
specjalista - ds. upowszechnienia innowacji – koordynator
Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR)

OFERTA PRACY Nr 1/2021
KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
MIEJSCE PRACY
TYP UMOWY

Zespół ds. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,

Wstępnie umowa o pracę na czas określony

WYMIAR ETATU

Pełen etat

WYMAGANIA
NIEZBĘDNE

1. wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk rolniczych lub ekonomicznych;
2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
3. znajomość obsługi komputera – MS Office, umiejętność korzystania z Internetu
i aplikacji biurowych,
4. prawo jazdy kat. B.
1. mile widziane doświadczenie w zakresie doradztwa rolnego lub na podobnym
stanowisku,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. dobra organizacja pracy,
4. odporność na stres,
5. komunikatywność.
Zdania realizowane są w ramach projektu „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR) w Polsce”:
1. Wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)
do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR

WYMAGANIA
DODATKOWE

ZADANIA NA
STANOWISKU
PRACY

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

w
województwie
pomorskim
poprzez
prowadzenie
działań
upowszechniających wiedzę tematyczną i analityczna.
Zbieranie, gromadzenie i aktualizacja informacji (badania, innowacyjne
projekty, nowe rozwiązania oraz tzw. dobre praktyki) w zakresie innowacji i ich
upowszechnianie na stronie internetowej PODR w Lubaniu oraz w trakcie np.
konferencji, szkoleń, seminariów.
Współpraca z wojewódzkimi i krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi,
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską
Siecią na rzecz Innowacji.
Informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji, realizowanych
przez grupy operacyjne, w ramach SIR w województwie.
Przygotowywanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi
w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich
planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie pomorskim
oraz przekazywanie tych propozycji do Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie (CDR).
Realizacja planu działania w województwie pomorskim w zakresie dotyczącym
SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych.
Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i grup operacyjnych,
działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania
i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac
rozwojowych.
Uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych, tj.:
 udział w Wojewódzkich Grupach Roboczych ds. KSOW oraz współpraca z LGD
z obszaru województwa,
 udział w Grupie Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie działającej przy Grupie

Roboczej KSOW oraz Grupach Zadaniowych.
10.Współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych w zakresie
dotyczącym województwa, przy zbieraniu propozycji działań i operacji oraz
opracowywaniu informacji i sprawozdań.

11. Sporządzanie sprawozdań i raportów, dokumentowanie i rozliczanie kosztów
objętych dotacją celową związaną z funkcjonowaniem SIR oraz rozliczanie operacji w
ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR.
WYMAGANE
DOKUMENTY

1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wskazanych
wymagań (w szczególności dokumenty potwierdzające doświadczenie).
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście, drogą elektroniczna na adres sekretariat@podr.pl lub
pośrednictwem poczty na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,
Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 1/2021” w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.
Decyduje data wpływu oferty.
Do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych
osobowych w procesie rekrutacyjnym.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji -- na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Kodeks Pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 1320);
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Dokumenty kandydata wybranego
w naborze i zatrudnionego w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zostaną dołączone do jego
akt osobowych i będą przechowywane przez 10 lat. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane
w siedzibie jednostki w Dziale Kadr i Organizacji Pracy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji
o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od
dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną
protokolarnie zniszczone;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie
i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu (www.podr.pl zakładka „Praca”).

