Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
poszukuje specjalisty ds. danych badawczych.
Zadania:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

opracowanie i udział we wdrażaniu procedur oraz narzędzi
długoterminowego przechowywania, archiwizacji i zapewnienia
bezpieczeństwa publikacji naukowych i danych badawczych;
współpraca z zespołem programistów i analityków, odpowiedzialnym za
opracowywanie nowych funkcjonalności oprogramowania dla repozytoriów
danych badawczych;
wspieranie użytkowników repozytoriów w zakresie przygotowywania oraz
opracowywania danych badawczych w celu umieszczenia ich w
repozytoriach danych;
współpraca z instytucjami i zespołami badawczymi korzystającymi z
repozytoriów danych;
udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania danymi badawczymi;
opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu
zarządzania danymi badawczymi.

Wymagania:

▪
▪
▪
▪

wykształcenie wyższe;
doświadczenie w pracy naukowej;
znajomość zagadnień związanych z otwartym dostępem do publikacji
naukowych i danych badawczych;
kreatywność.

Dodatkowe atuty:

▪
▪
▪
▪

doświadczenie w zarządzaniu danymi badawczymi;
znajomość popularnych schematów opisu danych badawczych;
znajomość technologii z zakresu baz danych (SQL, XML);
doświadczenie w realizacji projektów IT.

Oferujemy:

▪

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

▪
▪
▪
▪

atrakcyjne wynagrodzenie;
pracę przy nowych, ciekawych projektach;
zdobycie unikalnych w skali polskiej umiejętności;
bardzo dobrą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na
adres pon@icm.edu.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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), Uniwersytet Warszawski
informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na Uniwersytecie Warszawskim.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22.1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe
dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
UWAGA: PROSIMY O ZAMIESZCZENIE W PODANIU KLAUZULY ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet
Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na
Uniwersytecie Warszawskim.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
...................
(miejscowość i data)

.................................. ..
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

