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Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Działu Technicznego 

 
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie między innymi za: 
 
− prowadzenie nadzoru bieżących przeglądów, konserwacji i napraw mających na celu 

zapewnienie należytej sprawności technicznej wszystkich obiektów instytutu;   
− sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, 

gazowych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji oraz dźwigowych we wszystkich 
obiektach instytutu; 

− prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektów instytutu, książek 
obiektów budowlanych oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania obiektów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego; 

− prowadzenie nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi konserwacje, 
naprawy, przeglądy techniczne instalacji i infrastruktury IF PAN w terminach  
przewidzianych prawem budowlanym; 

− udział w przygotowaniu dokumentacji oraz uzgodnień technicznych w zakresie 
procesów inwestycyjno-remontowych; 

− prowadzenie spraw formalno- technicznych związanych z wykonaniem remontów 
pomieszczeń i obiektów instytutu; 

− obsługę systemu BMS w zakresie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych; 
− sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej merytorycznego zakresu Działu 

Technicznego; 
− nadzór i organizacja pracy Działu Technicznego; 
− współpracę z wewnętrznymi jednostkami instytutu. 
 

Wymagania kwalifikacyjne: 

− wykształcenie wyższe techniczne; 
− dobra znajomość przepisów prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych; 
− minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 
− dobra znajomość przepisów prawa dotyczących procedur inwestycyjnych, udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane i prace projektowe. 
 
Dodatkowym atutem będzie:   
 

posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.  
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Wymagane cechy: 
 

− odpowiedzialność i solidność; 
− zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 
− umiejętność zarządzania zespołem; 
− umiejętność koordynacji zadań; 
− skrupulatność w sporządzaniu i przechowywaniu dokumentacji; 
− umiejętność weryfikacji dokumentacji technicznej i projektowej; 
− bardzo dobra organizacja pracy; 
− komunikatywność i swoboda w formułowaniu wypowiedzi; 
− odporność na stres. 

 
Wymagane dokumenty: 
 

− CV wraz z listem motywacyjnym; 
− skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia; 
− oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji (formularz w załączniku). 
 
Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres 
e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl do dnia 28.02.2022 roku.  
 
W tytule wiadomości należy zaznaczyć „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu 
Technicznego”. 
 
IF PAN zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów 
lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej 
Akademii Nauk informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego 
Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez 
Dyrektora Instytutu. 

2. W Instytucie Farmakologii im Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk został powołany 
Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail:  iod@if-pan.krakow.pl, tel. 668 288 484. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 
rekrutacyjnej na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a w razie przyjęcia do 
pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego w związku 
z wykonywaniem umowy o pracę. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 
uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości udziału w rekrutacji, a w przypadku wyłonienia Pani/Pana 
kandydatury podanie danych jest warunkiem zawarcia ww. umowy. 

5. W przypadku zawarcia ww. umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. z dnia 8 grudnia 
2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 108) oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 
w procesie rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania 

na podstawie aktualnych przepisów prawa. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia 

procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy o pracę po jej wygaśnięciu w celach 
archiwalnych przez 10 lat. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych 
w Rozporządzeniu Ogólnym. 

10. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać: 

a. e-mailem na adres: kadry@if-pan.krakow.pl   
b. pocztą tradycyjną na adres: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej 

Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków 
c. lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu 

Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 
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11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia Ogólnego. 

 
 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 
 
 

 
……………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 
 

 
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 
zgody. 
 
 
 

……………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 
 


