
 

 

 

 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

 
poszukuje osoby na stanowisko: 

 
Młodszy Specjalista 

 
 
 

do przyuczenia w Dziale Finansowo-Księgowym na czas określony. Możliwość pracy w niepełnym 

wymiarze czasu pracy.  

 

Miejsce pracy – Poznań. 

 

Mile widziane cechy to:  

 dokładność,  

 odpowiedzialność  w wykonywaniu powierzonych zadań,  

 umiejętność pracy w zespole,  

 szybkie przyswajanie wiedzy.  

 Podstawowa znajomość MS EXCEL będzie dodatkowym atutem przy wyborze kandydata. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: info@warp.org.pl do dnia 29 czerwca 

2018 roku.  

Informujemy zainteresowanych, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji". 
 
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) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.odo@warp.org.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 

r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora 

5) 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  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

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

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 
 


