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Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Technologii Drewna 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Inżynier 
w pionie wsparcia 

w Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego 
Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełny etat 
Miejsce wykonywania pracy: Poznań, ul. Winiarska 1 

Nr ref. Ł-ITD/CCWPD/2021.09 
 
Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

• dokonywanie oceny dokumentów certyfikacyjnych na etapie wstępnym i kwalifikacyjnym, 
• przeprowadzanie oceny WTO. 

 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe na kierunku technologia drewna,  
• staż w branży drzewnej, 
• znajomość procesów i procedur certyfikacji,  
• znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca swobodną komunikację z klientami, 
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B1/B2), 
• dyspozycyjność związana z wyjazdami służbowymi w kraju jak i za granicę,  
• czynne prawo jazdy kat. B, 
• swobodne wykorzystanie do pracy narzędzi MS Office, 
• komunikatywność, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• samodzielność w działaniu. 

 
Oferujemy: 

• ciekawa praca w jednostce naukowo-badawczej z wieloletnimi tradycjami, 
• dobre warunki do rozwoju zawodowego i nabycia nowych doświadczeń, 
• możliwość uzyskania uprawnień auditora w procesach certyfikacji i/lub eksperta 

technicznego,  
• praca w zespołach inspekcyjnych,  
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

 
Dokumenty: 

• CV. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres 
mailowy: rekrutacja@itd.lukasiewicz.gov.pl  do dnia 05.07.2021. 
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia Ł-ITD/CCWPD/2021.09 
  
Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy że, skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym 
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
 
Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na który nabór był prowadzony, imię i 
nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny a także uzasadnienie wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie 
upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 31 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.  
 
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
prowadzonego obecnie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych 
(Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Oświadczam, że jestem świadomy(a) 
dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, 
jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.” 
 
lub w przypadku zainteresowania także udziałem w przyszłych rekrutacjach:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
prowadzonego obecnie lub w przyszłości procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 016/679 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 (RODO). Oświadczam, że jestem 
świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o 
uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”  
 
Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji 
 
Z uwagi na zbieranie i przetwarzanie przez ww. Instytut Sieci danych osobowych w związku z prowadzeniem 
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 
Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 
przy ul. Winiarskiej 1. 
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez 
administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail 
iod@itd.poznan.pl, telefonicznie pod numerem  61 8492495 lub pisemnie na ww. adres Instytutu Sieci.  
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego. 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych. 
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż przez trzy 
miesiące od dnia przesłania CV. 
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane 
w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.  
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  
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