Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy
na stanowisku: Inspektora/Specjalisty w
Dolnośląskim Oddziale Regionalnym
13.04.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do
pracy na stanowisku: Inspektora/Specjalisty w Dolnośląskim Oddziale
Regionalnym Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji miejsce
pracy: Wrocław
Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/ w pełnym wymiarze czasu
pracy – okres próbny 3 miesiące.
Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych we współpracy z właściwą
komórką organizacyjną Centrali.
Obsługa wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Oddziale Regionalnym.
Koordynacja prac informacyjnych prowadzonych przez biura powiatowe wśród
beneficjentów, producentów, posiadaczy zwierząt, rolników, przedsiębiorców w
zakresie realizowanych zadań.
Promocja działalności Agencji przez zapewnienie materiałów promujących.
Współpraca z przedstawicielami mediów.
Dbanie o wizerunek zewnętrzny oddziału regionalnego i biur powiatowych.
Uczestnictwo w targach, wystawach i innych imprezach branżowych.
Wymagania konieczne:

wykształcenie: wyższe: administracja, zarządzanie, pedagogika, socjologia,
psychologia,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
znajomość ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
czynne prawo jazdy kategorii B.
Wymagania pożądane:
biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja
pracy,
wiedza z zakresu public relations,
odporność na stres,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
6-12 m-cy stażu pracy w komórce zajmującej się promocją, reklamą i marketingiem,
praca w redakcji gazety,
wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych
dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na
podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.,
poz.108).
2)Przyjmuje do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.
922),przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich
poprawiania,
b)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. ,poz.108.),
c)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.108.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia
dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego
oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo jazdy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Dokumenty należy składać w terminie do: 25.04.2018 r. (decyduje data wpływu do
ARiMR).
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8

52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/23/StIP/18
Osobiście adres: Sekretariat Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wrocław ul.
Giełdowa 8
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530).
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/23/StIP/18

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR01/23/StIP/18
Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie
naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego
kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym
czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-54

