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Warszawa, 01.09.2022 r.  

 

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni 

niepublicznych, w związku z realizacją projektu pn.   

 „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”   

(dalej: projekt) 

realizowanego na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.12.00-00-0007/16-00 z dnia 16 listopada 

2016 r. oraz Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30 września 2021 r. 

  poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

Kierownik Merytoryczny ds. Ewaluacji Map Kompetencji i Programów 

Kształcenia dla Wybranych Zawodów Medycznych i Okołomedycznych 

oraz Zarządczych 

Forma nawiązania współpracy: 

Umowa zlecenie na okres 9 miesięcy (zaangażowanie 9 h/miesiąc) 
 

Wynagrodzenie wypłacane w ramach realizacji projektu współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. 
 

Projekt realizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (Lider projektu) w partnerstwie  

z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka oraz Uczelnią Łazarskiego (Partnerzy projektu),  

w okresie od 2016-09-01 do: 2023-06-30 r.  

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w 

branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb 

pracodawców i rynku. Branża ta jest bardzo specyficzna a poziom kompetencji jej pracowników dotyczy 

wszystkich obywateli. Nie ma też innej branży, gdzie kompetencje społeczne odgrywają równie istotną rolę 

jak kompetencje zawodowe i managerskie. 

Strona internetowa projektu: http://rada.pracodawcyrp.pl/   

 

Miejsce pracy: 
Warszawa 

 

Zakres wykonywanych zadań: 
 Wyznaczenie celów szczegółowych i harmonogramu pracy zespołów zaangażowanych w 

ewaluacje map kompetencji 

 Bieżący nadzór nad realizacją prac ewaluacji map kompetencji 

 Przygotowanie wytycznych / szablonu raportu z ewaluacji map kompetencji 

 Redakcja merytoryczna raportów z ewaluacji map kompetencji 

 Prezentacja wniosków z raportów na spotkaniach zespołu projektowego/ posiedzeniach 

Prezydium Rady Sektorowej/posiedzenia Rady Sektorowej 

 Bieżąca współpraca z Animatorem Rady Sektorowej ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej 

 

http://rada.pracodawcyrp.pl/
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Wymagania konieczne: 
 Kandydat posiada wykształcenie wyższe z zakresu zdrowia publicznego lub medycyny lub nauk 

o zarządzaniu  

 Kandydat posiada doświadczenie badawcze w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu 

lub nauk o zarządzaniu potwierdzone minimum 4 publikacjami naukowymi z tego zakresu 

opublikowanymi w okresie ostatnich 2 lat 

 Kandydat posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia 

(doświadczenie to oznacza świadczenie pracy w okresie minimum 6 m-c, w każdym z dwóch lat 

w okresie ostatnich 6 lat w uczelniach wyższych kształcących kadry dla sektora ochrony zdrowia 

lub podmiotach leczniczych lub innych instytucjach działających w sektorze ochrony zdrowia) 

Mile widziane:  
 Kandydat posiada stopień naukowy doktora 

 Kandydat posiada doświadczenie badawcze w obszarze kompetencji pracowników sektora 

ochrony zdrowia, potwierdzone minimum 4 publikacjami naukowymi z tego zakresu 

opublikowanymi w okresie ostatnich 4 lat 

 

Aplikacje powinny zawierać: 
 CV; 

 List motywacyjny; 

 Referencje lub Listy polecające (jeśli są posiadane). 

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz spełnienie warunków określonych 

w wymaganiach koniecznych (akceptowanym dokumentem potwierdzającym spełnienie 

wymagań koniecznych w zakresie doświadczenia kandydata jest oświadczenie kandydata ze 

wskazaniem danych niezbędnych dla potwierdzenia spełniania danego warunku). 

 Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne 

kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych 

dokumentach) przez Uczelnię Łazarskiego w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym. 

……………………. 

Czytelny podpis 
 

 Jeżeli będziesz chciał brać udział w przyszłych rekrutacjach konieczna będzie Twoja zgoda 

na ich przetwarzanie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 

naborach prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

 

……………………. 

Czytelny podpis 

 

 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, 

ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa. 
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2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem - iod@lazarski.edu.pl. 

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 

na stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1] 

oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. 

w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie 

wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego 

będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach 

pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym 

Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania, 

firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji. 

7) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

8) Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9) Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

10) Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, 

aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest 

dobrowolne. 

11) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 
 

 

Dokumenty przyjmujemy: 
Pisemne oferty na stanowisko „Kierownik Merytoryczny ds. Ewaluacji Map Kompetencji i 

Programów Kształcenia dla Wybranych Zawodów Medycznych i Okołomedycznych oraz 

Zarządczych” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres projekty@lazarski.edu.pl, podając jako 

tytuł wiadomości „oferta współpracy  Kierownik Merytoryczny”. Oferty należy składać w terminie 

do dnia 15.09.2022 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie opublikowane na stronie Uczelni Łazarskiego: https://www.lazarski.pl/pl/o-uczelni/oferty-pracy/ oraz stronie 

internetowej projektu: http://rada.pracodawcyrp.pl/ . Wywieszone w gablocie informacyjnej na ternie kampusu Uczelni 

Łazarskiego.  
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