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DATA OGŁOSZENIA:
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TERMIN SKŁADANIA OFERT:

07.01.2022

LINK DO STRONY:

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE
•
•
•
•

•
•

•

Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych
Badawczych
Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących
Otwartej Nauki oraz elektronicznych źródeł informacji
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w których pracach uczestniczy Biblioteka
PG
Promocja działalności międzynarodowej Biblioteki PG, a także wydarzeń, zasobów oraz
innych zagadnień z zakresu Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych nauki
poprzez media tradycyjne, witrynę WWW Biblioteki PG i media społecznościowe
(Facebook, Twitter)
Przygotowanie i sporządzanie raportów, statystyk, sprawozdań z prowadzonych działań
Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni w obszarze
przygotowywanych w ramach projektów badawczych Planów Zarządzania Danymi,
praktycznego zarządzania danymi, archiwizacji i udostępniania danych badawczych,
publikowania i udostępniania artykułów w zgodzie z wymogami grantodawców
Działalność związana z monitorowaniem i wdrażaniem Planu S oraz tzw. umów
transformacyjnych

WYMAGANIA PODSTAWOWE
•
•
•
•
•

•
•
•

Wykształcenie wyższe
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
Znajomość tematyki związanej z Otwartą Nauką
Znajomość tematyki związanej z repozytoriami instytucjonalnymi i dziedzinowymi
Aktualna wiedza na tematy związane z zarządzaniem danymi badawczymi, prawem
autorskim i otwartymi licencjami, publikowaniem w modelu Open Access, krajowymi i
międzynarodowymi inicjatywami wspierającymi Otwartą Naukę
znajomość elektronicznych źródeł informacji (np. naukowych baz danych}
Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem

WYMAGANIA DODATKOWE
Posiadanie poniższych umiejętności stanowić będzie dodatkowy atut, nie są to jednak
wymagania niezbędne w procesie aplikowania na stanowisko bibliotekarza
•

Znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem

•
•
•
•

Wiedza techniczna na temat struktur zarządzania danymi i narzędzi do tworzenia
metadanych
Wiedza na temat polskich i europejskich konkursów grantowych oraz związanych z nimi
wymogów
Umiejętność obsługi narzędzi internetowych i serwisów społecznościowych oraz sposobów
ich wykorzystania w komunikacji naukowej
Wiedza na temat aktualnie prowadzonych prac w grupach roboczych działających w
ramach międzynarodowych organizacji i inicjatyw skupionych wokół Otwartej Nauki

WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

CV
List motywacyjny

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

17.01.2022

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.02.2022

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

•
•

mailowo na adres:
rekrutacja.bpg@pg.edu.pl
w formie tradycyjnej
przesłać lub dostarczyć na
adres:Politechnika Gdańska
Biuro Biblioteki PG p. 100/1,
ul. Gabriela Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk

KONTAKTOWY ADRES E-MAIL:

rekrutacja.bpg@pg.edu.pl

W TYTULE E-MAILA NALEŻY WPISAĆ:

Bibliotekarz SIN-T

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Uwaga!
W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul.
Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli
zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania
stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione na mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
*RODO - Rozporządzenie 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)

