OGŁOSZENIE O KONKURSIE
na stanowisko: Projektant
nr 4/P/MANUF/2019
z dnia 10 stycznia 2020r.
MANUFAKTURA Michał Grzębski ogłasza otwarty nabór na stanowisko „Projektant” dla
przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania
1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1431).
Celem projektu są „Badania prowadzące do wyodrębnienia tworzyw sztucznych umożliwiających
wykonywanie obudowy elementów maszyn cnc odpornych na zmienne warunki pracy”
Wymagania wobec kandydata:
- Wykształcenie wyższe (kierunki: architektura, budownictwo, inżynieria),
- Znajomość zagadnień dot. technologii prototypowania,
- Doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
- Dostępność przez cały okres realizacji projektu tj. 01.2020 – 05.2020,
- Znajomość języka angielskiego,
- Prawo jazdy.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV i opis doświadczenia
zawodowego) w formie papierowej na adres:
MANUFAKTURA Michał Grzębski
ul. Polna 4a
87-148 Łysomice
* biuro czynne od pon-pt. do godz. 15:00
lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@mfm.com.pl, w terminie do dnia 17.01.2019r. do
godziny 15:00 wraz z podpisaną klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych, stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie:
„Konkurs na stanowisko: Projektant w ramach przedsięwzięcia „FBiW- Moduł I”
Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 690 002 255,
lub poprzez skrzynkę mailową: dotacjemfm@gmail.com

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o konkursie
nr 4/P/MANUF/2019
Klauzula informacyjna
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MANUFAKTURA Michał Grzębski, ul.
Spokojna 5, 87-152 Łubianka, NIP: 8792697965; adres e-mail: sekretariat@mfm.com.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@uodo.gov.pl za
pośrednictwem organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Specjalisty ds automatyki;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym i
wyborem kandydatów;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia
naboru;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych, jest ona dla mnie
jasna oraz zrozumiała. Nie mam żadnych wątpliwości co do jej treści i przekazu jaki niesie i nie
wnoszę żadnych roszczeń z tego tytułu.
……………………………………………….
podpis kandydata
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach
aplikacyjnych przez MANUFAKTURA Michał Grzębski, na potrzeby wzięcia udziału w
prowadzonym konkursie na stanowisko Projektant, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
……………………………………………….
podpis kandydata

