
 

 

Pracodawcy Pomorza 

Partner Projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota realizowany w ramach 

 RPO WP 2014-2020, OP 6, Działania: 6.3, Poddziałania 6.3.1 

Ogłaszają nabór na wolne stanowisko: 

Specjalisty ds. wsparcia biznesowego w wymiarze ¼ etatu 

 

Zadaniem specjalisty ds. wsparcia biznesowego będzie: 

 Wspieranie działań Podmiotów Ekonomii Społecznej(PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) 

we wdrażaniu usług i produktów na rynek, tworzenia relacji biznesowych wspierających 

usamodzielnienie się PES, PS w warunkach wolnorynkowych,  

 Uzgadnianie i uspójnianie kierunków podejmowanych działań w ramach uczestnictwa w 

zespole operacyjnym; 

 organizacja działań na rzecz promocji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wśród 

przedsiębiorców poprzez organizację corocznego konkursu „Przedsiębiorca odpowiedzialny i 

Wrażliwy Społecznie” połączonej z uroczystą Galą; 

 Monitorowanie i sprawozdawanie działań projektowych podejmowanych przez 

Pracodawców Pomorza.  

 

Wymagania niezbędne:  

 Wykształcenie wyższe;  

 Doświadczanie w pracy projektowej w NGO lub w biznesie;  

 Znajomość problematyki Ekonomii Społecznej i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). 

 

Wymagania dodatkowe:  

 praktyczna znajomość wytycznych RPO WP 2014-2020; 

 samodzielność i dynamizm w działaniu;  

 wysokie umiejętności organizacyjne;  

 umiejętność pracy w zespole i angażowania innych w aktywną współpracę;  

 operatywność i inicjatywa;  

 umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;  

 poczucie estetyki i dokładności;  

 umiejętność planowania czasu pracy i elastyczność w działaniu, odpowiedzialność;  

 wysoka kultura osobista. 

 

Warunki pracy:  

 Umowa o pracę (preferowana) lub umowa cywilno-prawna w wymiarze 1/4 etatu  

 Zatrudnienie od 1 sierpnia 



 

 

 

 Wymagane dokumenty:  CV  

 

Zasady naboru:  

CV należy składać drogą elektroniczną na adres: t.limon@pracodawcypomorza.pl w terminie do dnia 

10.08.2018. 

Wzięcie udziału w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko wymaga udzielenia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na cele rekrutacji, wobec czego  

prosimy o umieszczenie w treści CV następującej klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA”  

z siedzibą w Gdańsku, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym, w procesie 

rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia biznesowego przez czas trwania rekrutacji. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w każdej chwili ma Pani / Pan prawo do cofnięcia udzielonej 

zgody. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

W przypadku przesłania CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Związek 

Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA” z siedzibą w Gdańsku (80-219) przy al. Zwycięstwa 24 na 

cele przeprowadzenia rekrutacji.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów, którzy prześlą 

swoje CV, zgodnie z tzw. RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 

119, s. 1) /dalej: RODO/, przekazujemy poniżej: 

Administrator Pani/Pana 
danych osobowych i jego 
dane kontaktowe 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek 
Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA” z siedzibą w Gdańsku 
(80-219) przy al. Zwycięstwa 24, wpisany przez Sąd Rejonowy Gdańsk 
– Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000160084, NIP: 9570744558, REGON: 190179164 (dalej jako: 
„Organizacja”). 
 
Może Pani/Pan skontaktować się z Organizacją w następujący 
sposób: 
- telefonicznie: 58-340-08-90 
- elektronicznie pod następującym adresem e-mail: 
biuro@pracodawcypomorza.pl  
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Związek 

mailto:t.limon@pracodawcypomorza.pl
mailto:biuro@pracodawcypomorza.pl


 

 

 

Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, al. Zwycięstwa 24, 80-219 
Gdańsk, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

 
 

Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 
osobowych oraz prawnie 
uzasadnione interesy 
Organizacji 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących 
celach:  

 uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które 
Pani/Pan aplikuje  poprzez przesłanie zgłoszenia 
aplikacyjnego - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolnie udzielona 
zgoda, którą może Pani/Pan cofnąć w każdym czasie (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO); 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub 
przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ 
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie 
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest 
możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

 
Kategorie odbiorców 
danych  
 
 
 
 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące 
podmioty: 

a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy 
państwowe); 

b) świadczące usługi: 

- informatyczne i nowych technologii (IT), 
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,  
- drukarskie i archiwizacyjne, 
- analityczne, doradcze i prawne 
- podmioty uczestniczące w projekcie: Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Dobra Robota realizowanego w ramach 
RPO WP 2014-2020, OP 6, Działania: 6.3, Poddziałania 6.3.1 
 
 

Okres przechowywania 
Pani/Pana osobowych 
danych  

Organizacja będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w 
następujących okresach, zależnie od celu: 

a) uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które 
Pani/Pan aplikuje poprzez przesłanie CV – przez czas trwania 
rekrutacji, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc od dnia przesłania 
zgłoszenia aplikacyjnego; 

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do 
czasu przedawnienia roszczeń;  



 

 

 

 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

Ma Pani/Pan prawo: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich 
przetwarzania lub usunięcia 

b)  do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan 
dostarczyła/dostarczył tj. prawo do otrzymania tych danych  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan 
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 
Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo 
żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas 
bezpośrednio innemu administratorowi; 

c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

W celu skorzystania z tego praw należy skontaktować się z 
Organizacją (dane kontaktowe wskazane są powyżej). 
 
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 
 

Prawo do sprzeciwu  
 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
jednym lub więcej następujących celach ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. Pprzyczyną sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu musi być 
Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu 
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do 
których wyraził(a) Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie 
ważnych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami.  
 
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z 
Organizacją – dane kontaktowe wskazane są powyżej. 
 



 

 

 

Informacja o wymogu lub 
dobrowolności podania 
danych oraz 
konsekwencjach ich 
niepodania 

Podanie danych osobowych (tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym) 

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji na 

powyższe stanowisko. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


