
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH  

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

ogłasza konkurs na stanowisko : 

STARSZY REFERENT 

 

Wymiar etatu :cały etat wymiaru czasu pracy (40 godzin tygodniowo) 

 

Od kandydata oczekujemy: 

 wykształcenie wyższe 

 praktycznej znajomość pakietu narzędziowego MS Office, 

 doświadczenie w pracy biurowo-administracyjnej w szkolnictwie 

 mile widziana znajomość systemu Uczelnia. XP 

 dyspozycyjności oraz odporności na stres 

 umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji czasu pracy 

 komunikatywność 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 wysoka kultura osobista 

 

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.: 

 prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów  

 bezpośrednia i telefoniczna obsługa studentów  

 przygotowanie korespondencji  

 profesjonalna obsługa programu Uczelnia. XP 

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o złożenie CV w terminie  do 25.06.2018 roku 

na adres e-mail : m.klinkosz@amw.gdynia.pl lub na adres:  

AKADEMIA MARYNARKI WOEJNNEJ  

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 

ul. inż. J. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Z dopiskiem : „konkurs Starszy Referent” 

 

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania 
kandydata.  
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Marynarki Wojennej. 
Prosimy o dopisanie na aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

 



Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego 
CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, ). Administrator 
ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl 
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy 
zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w 
zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w 
zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie 
Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami 
Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na 
podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez 
roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 
miesięcy . 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o 
Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 


