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Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z o.o. w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: 

 

Inspektor Ochrony Danych 

Wymiar etatu: niepełny 

Zakres obowiązków: 

Realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa (RODO), a w szczególności: 

• monitorowanie, nadzorowanie i sprawdzanie przestrzegania zasad zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, 

zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych 

• opracowanie, aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych osobowych 

oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe 

• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW w zakresie klauzuli tajności POUFNE 

• wiedza w zakresie ochrony danych osobowych 

• minimum roczne doświadczenie w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych 

• niekaralności za przestępstwo umyślne 

• zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW 

• zaświadczenia z Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW o odbyciu specjalistycznego szkolenia 

• znajomość aktów normatywnych regulujących zasady funkcjonowania sądów powszechnych 

 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w centrum Poznania w nowoczesnym biurze klasy A 

• możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności 

• odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku 

• miłą i przyjazną atmosferę w pracy 

 

Wymagane dokumenty: 

• podpisane CV i list motywacyjny 

• własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ul. Szyperska 14,  

61-754 Poznań” 

  

Aplikacje należy składać w terminie do: 4 maja 2018 r. 

pod adresem: 

 

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań lub na adres e-mail: wfr@wfr.org.pl 

z oznaczonym nr ogłoszenia 12/2018 

  

Dodatkowe informacje: 

• w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Spółka prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

• aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) lub niezawierające numeru ogłoszenia 

nie będą rozpatrywane 

• kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne 
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• kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie 

rekrutacji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) 

• informacje o rozstrzygnięciu naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.wfr.org.pl  

 

 

http://www.bip.wfr.org.pl/

