Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego UW poszukuje
praktykanta do zespołu „Otwórz książkę”

Serwis Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych
reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z pomocą nowych technologii chcemy
zwiększyć dostępność publikacji naukowych zarówno w środowisku akademickim, jak i
poza nim.
Jeżeli:






ukończyłeś studia na wydziale polonistyki, studia edytorskie lub inny, pokrewny
kierunek;
znasz podstawy gramatyki, ortografii, interpunkcji;
swobodnie posługujesz się narzędziami pakietu MS Office;
umiejętności informatyczne nie są Ci obce;
lubisz pracować w zespole

zapraszamy do współpracy!
Do Twoich obowiązków należeć będą:




korekta językowa tekstów naukowych;
przygotowanie działań informatycznych związanych z eksportem plików
tekstowych do formatów xml, epub, mobi, pdf;
sprawdzanie poprawności zapisu formatu metadanych pliku publikacji

Oferujemy:





miłą atmosferę w pracy;
możliwość zdobycia doświadczenia w procesie digitalizacji publikacji;
pracę przy użyciu profesjonalnego oprogramowania graficznego i edytorskiego;
poszerzenie umiejętności informatycznych

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające określone w ogłoszeniu wymagania,
prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
pon@icm.edu.pl.
Termin składania aplikacji upływa 30.09.2019 roku.

ICM UW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski
informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na Uniwersytecie Warszawskim.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22.1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe
dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
UWAGA: PROSIMY O ZAMIESZCZENIE W PODANIU KLAUZULY ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet
Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na
Uniwersytecie Warszawskim.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
...................
(miejscowość i data)

.................................. .
(podpis osoby ubiegającej się o praktykę)

