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Jeżeli jesteś pasjonatem i masz żyłkę do informatyki, jesteś komunikatywny i lubisz zdobywać nową wiedzę
- dołącz do Nas!

Politechnika Poznańska poszukuje Webmastera.
Zakres odpowiedzialności:

• bieżąca analiza działania stron www,
• dokonywanie zmian merytorycznych w witrynach (edycja treści, edycja struktury strony),
• bieżące usuwanie błędów w funkcjonowaniu stron,
• bieżąca aktualizacja komponentów strony,
• pomoc techniczna w trybie stałego helpdeksu.
• nadawanie uprawnień użytkownikom do indywidualnie dobranych sekcji i elementów stron.

Nasze wymagania:

• doświadczenie w popularnych CMS (Drupal, Wordpress),
• dobra znajomość HTML i CSS,
• dobra znajomość popularnych aplikacji biurowych, narzędziowych,
• samodzielność w rozwiązywaniu bieżących problemów i realizacji przydzielonych zadań,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• chęć do samodzielnego uczenia się – doskonalenia i rozwoju.

Mile widziane:

• znajomość programowania stron internetowych (Javascript, PHP),
• znajomość popularnego oprogramowania graficznego.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• bogaty zakres świadczeń socjalnych,
• możliwość rozwoju poprzez zajmowanie się nowymi zadaniami,
• dostęp do urozmaiconej i dużej infrastruktury informatycznej,
• pracę w świetnym zespole pełnym entuzjastów szeroko pojętego IT.

Kandydatów zainteresowanych ofertą i spełniających wymagania prosimy o przesyłanie CV  
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres e-mail:  
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praca_it@put.poznan.pl

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 
60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe 
przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie 
dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom 
upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to za-

stosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-
twarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-
wie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


