INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA W SĘKOCINIE STARYM
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DOSWIADCZONY PRACOWNIK TERENOWY W PROJEKCIE LIFE+

DO ZAKŁADU LASÓW NATURALNYCH IBL W BIAŁOWIEŻY
Konkurs przeprowadzany w związku z realizacją projektu Life+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring
dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- udział w pracach terenowych i kameralnych zespołu, dokonującego pomiarów parametrów drzewostanów
na powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej,
- pomiar cech drzew i drzewostanów na stałych powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej, m.in.
inwentaryzacja drzew żywych i martwych, inwentaryzacja martwego drewna, inwentaryzacja odnowienia
naturalnego,
- monitoring dynamiki luk i procesu zamierania świerków na wybranych stałych/czasowych powierzchniach
badawczych,
- obsługa GPS,
- inne prace terenowe związane z Projektem zlecone przez Kierownika Zakładu Lasów Naturalnych.
WYMAGANIA:
- doświadczenie w pracy przy zbieraniu przyrodniczych danych terenowych,
- wykształcenie przyrodnicze na poziomie średnim lub wyższym o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona
środowiska itp.),
- kondycja fizyczna umożliwiająca pracę w trudnych warunkach terenowych.
Mile widziane:
- doświadczenie w pracach terenowych przy pomiarach struktury drzewostanów (taksacja, prace urządzeniowe,
inwentaryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje martwego drewna itp.),
- doświadczenie w leśnictwie lub ochronie przyrody.
KORZYŚCI
- umowa o pracę na czas określony (3 lub 5 miesięcy),
- atrakcyjne warunki pracy,
- przyjazne środowisko pracy,
- zdobycie doświadczenia zawodowego,
- poznanie zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej,
- zapoznanie się z funkcjonowaniem dużego projektu badawczego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00,
na adres: D.Raczkowska-Paluch@ibles.waw.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić tekst: „Aplikacja na stanowisko
DOŚWIADCZONY PRACOWNIK TERENOWY W PROJEKCIE LIFE+”.
Informujemy, że Instytut Badawczy Leśnictwa skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Rozmowa kwalifikacyjna
planowana jest w I połowie kwietnia br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci
Leśnej 3, 05-090 Raszyn. Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, od dn. 13.05.2019 r.
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Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na
potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926)” .
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem D.Raczkowska-Paluch@ibles.waw.pl

Wyjaśnienie:
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w
oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub
organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego
administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzenia rekrutacji,
tj. od maja do października 2019 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres do 30.06.2021 r. (tj. do
zakończenia projektu). Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
związanymi z procesem rekrutacji przez okres do zakończenia projektu
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,
dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Twoje dane osobowe przekażemy do: - nie dotyczy Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem D.Raczkowska-Paluch@ibles.waw.pl
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