
 

 

Instytut Matematyczny PAN 

 poszukuje kandydata na stanowisko: bibliotekarz (Biblioteka) 

Miejsce pracy: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Data publikacji ogłoszenia: 13 listopada 2018 r. 

Data ważności ogłoszenia: 26 listopada 2018 r. 

Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: etat 

Zakres obowiązków: 

skanowanie zasobów bibliotecznych, bieżąca kontrola oraz korekta jakości zeskanowanych plików, 

wstępna  obróbka plików po skanowaniu (prostowanie, czyszczenie), zapis plików matek na macierzy. 

Wymagane kwalifikacje i umiejętności: 

Wykształcenie wyższe, biegła znajomość obsługi komputera,  środowiska Windows oraz aplikacji 

biurowych Office. Komunikatywność, dokładność i punktualność, umiejętność dobrej organizacji czasu 

pracy, samodzielność w wykonywaniu zadań. 

Określenie terminu i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych: 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie ww. dokumentów na 

adres e-mail: rekrutacja@impan.pl 

Informacje dodatkowe: 

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o  

zakwalifikowaniu  do  dalszych  etapów naboru jedynie wybranych  kandydatów,  a  także do 

niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia. 

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/17 pn. „Otwarte 

Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).” 

Wymagane dokumenty: 

CV, list motywacyjny z klauzulą: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych.” 

Informacja: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016  oraz ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 informuję, iż: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk, ul. 

Śniadeckich 8 ,00-656 Warszawa                                                                                                                                              

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: IOD@impan.pl                                                                           

mailto:IOD@impan.pl


 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla:                                                                                                    

- aktualnej rekrutacji,                                                                                                                                                                          

- w przypadku wyrażenia zgody dla  potrzeb przyszłych rekrutacji                                                                                     

4. Pani/Pana dane rekrutacyjne przechowywane będą 21 dni od daty zakończenia procesu                                     

rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 2 lata lub do momentu 

odwołania zgody                                                                                                                                                                           

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie                                        

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                

7. podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak jest niezbędne do udziału w procesie 

rekrutacji. 

Dokumenty  prosimy przesyłać do 

Instytutu Matematycznego PAN w terminie do dnia 

23.11.2018r. 

na adres: 

Instytut Matematyczny PAN 

ul. Śniadeckich 8 

00-656 Warszawa 

email: 

rekrutacja@impan.pl 

 


