POLITECHNIKA GDAŃSKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
MENADŻER HR
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budowanie i rozwijanie procesów HR, szczególnie w administracji Uczelni,
gromadzenie i analiza danych związanych z personelem oraz rekomendowanie na ich podstawie
zmian,
opracowanie i wdrożenie systemu motywacji, szkoleń pracowników administracji Uczelni,
tworzenie planów rozwoju zawodowego pracowników w oparciu o strategię uczelni oraz potrzeby
kierownictwa i pracowników,
monitorowanie ścieżek rozwoju pracowników,
organizacja i zapewnienie kompleksowej obsługi procesu selekcji, rekrutacji wewnętrznych
i zewnętrznych oraz adaptacji pracowników,
realizowanie zadań wynikających z systemu ocen okresowych pracowników, w tym: projektowanie
systemu oceny, organizowanie i wsparcie kierownictwa w prowadzeniu ocen, formułowanie wniosków
i zaleceń po ocenach,
rozwiązywanie konfliktów pracowniczych,
kształtowanie kultury organizacyjnej oraz współtworzenie polityki komunikacyjnej w ramach
marketingu personalnego,
zarządzanie podległym zespołem.
Wymagania:

•
•
•
•
•
•
•

minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie zatrudniającej co najmniej 100
pracowników,
wykształcenie wyższe kierunkowe lub ekwiwalentne,
znajomość prawa pracy,
znajomość j. angielskiego na poziomie C1 lub wyższym,
umiejętność budowania relacji na wszystkich poziomach organizacji, wybitne umiejętności
komunikacyjne oraz wysoki poziom empatii,
wykazywanie inicjatywy oraz umiejętność odważnego proponowania i wdrażania zmian,
samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu.
Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość środowiska akademickiego i specyfiki pracy w szkolnictwie wyższym.
Oferujemy:
•
•
•

stanowisko z możliwością realizacji ciekawych projektów,
możliwość zbudowania własnego zespołu pracowników od podstaw,
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty
• CV,
• list motywacyjny,
• rekomendacje.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.01.2022
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31.01.2022
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1.03.2022
• Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kanclerz@pg.edu.pl
• W tytule maila proszę wpisać: „Menadżer HR”.
Politechnika Gdańska zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji oraz zakończenia
procesu rekrutacji bez wyłonienia kandydata.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy
Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu
rekrutacji."
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest 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
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
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. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
na mocy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

