
 

 

 

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

zatrudni osobę na stanowisko: specjalisty ds. zaopatrzenia - umowa o pracę 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia będzie odpowiedzialna za 

kompleksową obsługę dostaw towarów i usług do Instytutu Genetyki Roślin PAN,  

w szczególności za: 

1. Przyjmowanie zamówień wewnątrz Instytutu i ich realizację poprzez wysłanie do zewnętrznych 

kontrahentów. 

2. Bieżący kontakt z kontrahentami i monitorowanie terminów realizacji zamówień. 

3. Odbiór dostarczanych towarów, sprawdzanie ich kompletności, jakości i przekazywanie do 

zamawiających. 

4. Weryfikację dokumentów księgowych i ich zgodność z zamawianymi towarami/usługami. 

5. Nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych (np. faktur, not księgowych, rachunków). 

6. Sporządzanie umów z kontrahentami jeśli jest to niezbędne lub obowiązek ich podpisania 

wynika z obowiązujących regulacji. 

7. Obsługę programu do elektronicznego obiegu zamówień i faktur (DMS Comarch Optima). 

8. Opiekę nad samochodem służbowym i jego wykorzystanie podczas odbioru towarów. 

  

Ponadto do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją majątku Instytutu i obsługa systemu Comarch 

Optima w tym zakresie. 

2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w Instytucie i obsługa BDO w tym 

zakresie. 

 

Wymagania: 

1. Wykształcenie min. średnie. 

2. Doświadczenie na podobnym stanowisku (co najmniej roczne). 

3. Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office. 

5. Prawo jazdy kat. B. 

6. Obowiązkowość, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań. 

7. Komunikatywność. 

 

Oferujemy: 
1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na okres próbny 

wynoszący 6 miesięcy) 

2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji 

3. Pracę w międzynarodowym zespole 

4. ZFŚŚ (wczasy pod gruszą, paczki świąteczne dla dzieci). 

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: work@igr.poznan.pl wpisując w temacie: 

„Zaopatrzeniowiec” do dnia 16 stycznia 2023 roku. 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy 

o dopisanie następującej klauzuli: „Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji 

konkursowej, na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
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Na podstawie 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 (dalej zwane RODO), Instytut Genetyki Roślin PAN (zwany dalej „Instytutem”) informuje, 

że: 

a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszej umowy 

jest Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, jest 

możliwy pod adresem e-mail: iodo@igr.poznan.pl, 

c) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, 

d) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat po 

jej zakończeniu, 

e) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, 

f) Pracownikowi przysługuje prawo do: 

-   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

-   na podstawie art. 18 RODO 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 Pracownik 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO. 
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