Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
poszukuje kandydata na stanowisko Referenta lub Specjalisty
(1 etat lub ewentualnie ½ etatu)

Wymagania:
•

wykształcenie wyższe (pedagogiczne lub psychologiczne),

•

doświadczenie w pracy biurowej,

•

umiejętność zarządzania czasem,

•

wysoka kultura osobista i empatia,

•

mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Przewidywany zakres obowiązków:
1. Wspieranie kierownika projektu „Uniwersytet Równych Szans” w pracach
administracyjnych nad projektem:
• monitorowanie kart pracy uczestników projektu,
• przyjmowanie i rozliczanie rachunków uczestników projektu,
• przygotowywanie zapotrzebowań oraz pism,
• koordynowanie szkoleń dla pracowników,
• współpraca z tutorami akademickimi,
• współpraca z Działem Projektów.

Projekt „Uniwersytet Równych Szans” powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19
„Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi
3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.

2. Wykonywanie podstawowych prac administracyjnych związanych
z funkcjonowaniem Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
• wspieranie w procesie edukacji studentów z niepełnosprawnościami
w szczególności ze spektrum autyzmu,
• współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej,
• przyjmowanie wniosków stypendialnych,
• pełnienie dyżurów dla studentów.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV zawierającego
klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu
rekrutacji na adres e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2021r. do godz. 12:00
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla
potrzeb procesu rekrutacji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz”.
Jednocześnie, 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,
informujemy, że:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
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•

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w
Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie 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,

•

Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,

•

nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj.
niebędących członkami UE),

•

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone (na
życzenie) Pani/Panu lub zniszczone,

•

ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,

•

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

•

w przypadku aplikowania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy oraz Rozporządzenie 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,

•

nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
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