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   Warszawa, 2018-10-12 

WKPS.1130.1.2018  

2018-17303 

Akademia CSIOZ – ścieżka Kontrakty 

 

Jeżeli chcesz mieć wkład w poprawę działania publicznego systemu ochrony zdrowia, masz zdolności 

analityczne oraz interesuje Cię praca w obszarze ochrony zdrowia, Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza do udziału w programie stażowym dla najzdolniejszych 

studentów i absolwentów realizowanym w komórce - Wydział Wsparcia Realizacji Projektów i Usług 

(liczba miejsc: 1). 

 

Szukamy 
Absolwentek/ów i studentek/ów III, IV i V roku (preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, 

finanse, prawo), które/którzy będą odpowiedzialni za wsparcie Sekcji Realizacji Kontraktów w zakresie 

przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne oraz rozliczania zawartych umów w obszarze 

rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

 

Dołącz do nas, jeśli: 
• Znasz dobrze MS Office (Excel, Word) 

• Jesteś osobą rzetelną, otwartą, nastawioną na współpracę 

• Szybko się uczysz i łatwo adaptujesz się do zmian, nowych sytuacji 

• Czujesz odpowiedzialność za powierzone zadania 

• Jesteś samodzielny/a, dokładny/a i przestrzegasz terminów 
 

Dodatkowym atutem będzie: 

• Znajomość Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych 
 

Oferujemy 
• Staż w młodym zespole pod okiem doświadczonych ekspertów 

• Unikalne doświadczenie w pracy w zakresie zawierania i rozliczania umów informatycznych 
oraz  znajomości Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych 

• Atrakcyjne wynagrodzenie  

• Elastyczność w ustalaniu wymiaru godzinowego pracy 

• Dla najlepszych – ofertę dalszej współpracy na umowę o pracę 

 

Przebieg rekrutacji 
Rekrutacja przebiega w II etapach: 

• I etap (do 24.10.2018 r.) – przesłanie CV; 

• II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; 

 

http://www.csioz.gov.pl/


 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

Miejsce i termin składania dokumentów: 
Aplikacje w formie CV należy składać w terminie do 24 października 2018 r.  elektronicznie na adres: 

kadry@csioz.gov.pl, lub w postaci papierowej na adres siedziby CSIOZ:  

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

 

Informacje dodatkowe: 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45.  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z ubieganiem się 

o uczestniczenie w Akademii CSIOZ (stażu) oraz dla potrzeb związanych z ewentualnym zawarciem 

umowy i odbywania stażu w Akademii CSIOZ - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów ustawy 

z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052), 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres naboru do Akademii CSIOZ / 

uczestniczenia w Akademii CSIOZ / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 

rekrutacji, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne, 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi 

kandydatami. 

 

  WKPS.SA.WWRPU.2.2018 
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