Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie,
specjalistyczna placówka onkologiczna, poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Kraków
Wymagania:








Preferowane wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne),
Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych będą dodatkowym atutem,
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Zamówień Publicznych oraz aktów
wykonawczych,
Min. 2 letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku specjalisty ds.
zamówień publicznych,
Znajomość tematyki zamówień publicznych w sektorze medycznym (szpitale),
Dyspozycyjność,
Umiejętność pracy w zespole,

Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:










Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
Samodzielne prowadzenie postepowań o udzielanie świadczenia zdrowotnego zgodnie
z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Udział w pracach komisji przetargowej.
Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie
korespondencji z Wykonawcami, Jednostkami organizacyjnymi Centrum Onkologii
Oddziału w Krakowie oraz Instytucjami zewnętrznymi.
Przygotowywanie projektów umów oraz umów po zakończonych postępowaniach,
następnie przekazywanie umów do podpisu przez Dyrekcję.
Dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych.

Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,

Pakiet socjalny, kartę Multisport
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 14 czerwca 2019 r., w
wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.plewniak-kuleta@onkologia.krakow.pl wpisując
w temacie maila: „PRACA/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/2019”
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz
wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na
przetwarzanie przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej –Curie Oddział w
Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11, danych osobowych zawartych w Państwa
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym
ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w
Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali
dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach
rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w
rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli są
Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej
– Curie Oddział w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w
okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”
Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie (31-115), ul. Garncarska 11,
adres do korespondencji: Kraków 31-115, ul. Garncarska 11.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: W Centrum Onkologii – Instytucie im.
Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie 31-115, ul. Garncarska 11 został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 12 634-84-89.

