INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA W SĘKOCINIE STARYM
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
SPECJALISTY DS. ANALIZY LEŚNYCH BAZ DANYCH
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- edycja i przetworzenia baz danych oraz danych wektorowych,
- modelowanie, aktualizowanie i utrzymanie baz danych, także przestrzennych,
- wykorzystywanie różnych zagadnień i wiedzy związanej z geomatyką leśną w praktyce,
- tworzenie i edycja map w systemach GIS,
- prace terenowe związane z pomiarami lasu rożnymi technikami,
- przygotowywanie raportów zbiorczych, podsumowujących działania projektowe w zakresie analiz statystycznych,
- prezentowanie wyników badań (wystąpienia konferencyjne, przygotowywanie prezentacji multimedialnych i posterów),
- udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.
WYMAGANIA:
- znajomość języka angielskiego, potwierdzona np. certyfikatami, wystąpieniami, studiami lub publikacjami
anglojęzycznymi,
- umiejętność pracy z bazami danych (SQL),
- znajomość oprogramowania ArcGIS lub QGIS w stopniu zaawansowanym,
- znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point, Word),
- zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
- komunikatywność i zdolności interpersonalne (praca w zespole),
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność korzystania z publikacji naukowych i ich wykorzystania w pracach projektowych,
- umiejętność tworzenia raportów i sprawozdań,
- wykształcenie wyższe II stopnia (preferowane: leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne, informatyka,
ekonometria),
- rzetelność, zaangażowanie i samodzielność,
- gotowość do wyjazdów służbowych,
- prawo jazdy kat. B.
MILE WIDZIANE:
- doświadczenie pracy przy projektach naukowych,
- znajomość języków programowania C#, R,
- znajomość języka programowania Python,
- znajomość programów teledetekcyjnych (np. Erdas, ENVI),
- znajomość Zunifikowanego Języka Modelowania (UML),
- podstawowa znajomość statystyki i metod analizy danych,
- doświadczenie w zbieraniu przyrodniczych danych terenowych,
- doświadczenie w analizach przyrodniczych.
KORZYŚCI:
- realna możliwość wpływu na efekty projektu,
- atrakcyjne warunki pracy,
- praca w młodym, interdyscyplinarnym i dynamicznym zespole,
- różnorodność wykonywanych zadań,
- możliwość rozwoju naukowego,
- dopłata do prywatnej opieki medycznej LUX MED,
- transport pracowniczy z centrum Warszawy,
- bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 01.06.2019r. do godz. 12.00 na adres: a.markiewicz@ibles.waw.pl. W tytule wiadomości
prosimy umieścić informację: „aplikacja na stanowisko specjalisty ds. analizy leśnych baz danych”. Uprzejmie informujemy, że Instytut Badawczy
Leśnictwa skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Rozmowa kwalifikacyjna planowana jest w dniu 04.06.2019 r.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby niezbędne do realizacji
procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)” .
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem a.markiewicz@ibles.waw.pl.

Wyjaśnienie:
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o
przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie
Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w
rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora
danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzenia rekrutacji,
tj. od maja do października 2019 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres do 10.12.2020 r. (tj. do zakończenia
projektu). Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
procesem rekrutacji przez okres do zakończenia projektu.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,
dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Twoje dane osobowe przekażemy do: - nie dotyczy Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem a.markiewicz@ibles.waw.pl.

