
 
 

FORMULARZ DLA OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Poniższy formularz składa się z dwóch. Pierwsza z nich dotyczy informacji kontaktowych, które dostępne będą jedynie dla Fundacji oraz nie zostaną opublikowane 

na stronie Giełdy Pracy. Druga część dotyczy informacji szczegółowo opisujących ofertę pracy - to właśnie one będą stanowić treść publicznego ogłoszenia. 

Wypełniony formularz należy wrzucić do specjalnej skrzynki, znajdującej się na drzwiach siedziby Fundacji „W Sercu Matki”, na ul. Przy Bażantarni 3. Prosimy 

nie wkładać go w żadną dodatkową kopertę, folię czy opakowanie, mając na uwadze ochronę środowiska oraz oszczędność czasu, wystarczy zgiąć formularz na 

pół. Jeśli Pana/Pani ogłoszenie przestanie być aktualne, należy to niezwłocznie zgłosić na adres mailowy: milena.dzwonnik@fundacjawsercumatki.pl lub pod 

numerem telefonu: 789 455 823, podając o które ogłoszenie chodzi. Administrator usunie je wtedy ze strony Giełdy Pracy.  

* - pole obowiązkowe 

CZĘŚĆ I – DANE KONATKTOWE, WYŁĄCZNIE DLA FUNDACJI „W SERCU MATKI” 

IMIĘ I NAZWISKO*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II – TREŚĆ PUBLICZNEJ OFERTY PRACY 

1. NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI/PRZEDSIĘWZIĘCIA*: ……………………………………………..…………………………………………… 

2. OPIS STANOWISKA PRACY*:……………………………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. RODZAJ ZATRUDNIENIA* (proszę zaznaczyć lub opisać rodzaj zatrudnienia w polu „Inny”): 

       Umowa o pracę           Umowa zlecenie          Umowa o dzieło          Pojedynczy projekt          Projekt cykliczny 

       Inny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. WYMIAR CZASU PRACY* (proszę zaznaczyć lub opisać nienormowany czas pracy w polu „Inny”): 

       Pełny etat                     Pół etatu                        Weekendowy              Popołudnia                        Określone dni 

       Inny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI* (proszę podać 3-6 umiejętności): 

Przykładowe umiejętności: obsługa komputera, znajomość języka (proszę podać jaki), praca w grupie, prawo jazdy kat. B, obsługa klienta, szybkie pisanie na 

klawiaturze komputera, kreatywność, zdolności plastyczne lub graficzne, sprawność organizacyjna, dobre radzenie sobie ze stresem, łatwość w wystąpieniach 

publicznych, zdolności analityczne, doświadczenie w księgowości i zarządzaniu finansami;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. WYNAGRODZENIE (NETTO)*:  

Proszę podać wynagrodzenie netto, w formacie np. kwota netto/miesiąc, kwota netto/godzinę, stawka netto dzienna, kwota netto za cały projekt itp.  

Jeśli wynagrodzenie jest zależne od pewnych czynników należy wpisać: "DO UZGODNIENIA". Można podać tzw. "widełki". 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH - ADRES E-MAIL*: ……………………………………………………………………...…………… 

8. KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH - NUMER TELEFONU (OPCJONALNIE): …………………………………………………….. 

Wypełniając formularz wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

[dalej "RODO"].Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja “W Sercu Matki” z siedzibą w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 [dalej: “Fundacja”]. Państwa dane 

osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, w szczególności związanych z wypełnionym wyżej i przesyłanym przez Państwa formularzem [dalej: “formularz”] – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO. Państwa dane osobowe zostały pozyskane z powyższego formularza. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dla celów realizacji zadań wynikających z przesłanego formularza. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek przesłania formularza, jeśli umieszczą w nim Państwo swoje dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, adres email i numer 

telefonu). Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Macie Państwo prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  


