
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie 

zaprasza do składania ofert na stanowisko 

Doradcy rolniczego 

w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego 

w Brodnicy/Rypinie/Wąbrzeźnie/Włocławku z siedziba w Kowalu 

 

miejsce pracy odpowiednio teren powiatu:  brodnickiego, rypińskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego 

od kandydatów oczekuję : 

 wykształcenia wyższego na kierunku rolnictwo lub pokrewne (zootechnika, technika 

rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa, inne kierunku obejmujące 

przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS), 

 wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

 samodzielności, systematyczności, dokładności i terminowości w wykonywaniu 

powierzonych obowiązków, 

 posiadania prawa jazdy kat. B, 

 bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, pakietu MS Office, 

 preferowane zamieszkanie na terenie powiatu brodnickiego/rypińskiego/wąbrzeskiego/ 

włocławskiego 

 mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, 

zakres zadań: 

świadczenie usług mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie: 

 doradztwa technologicznego i ekonomicznego, 

 organizacji i prowadzenia szkoleń,  

 pomocy w sporządzaniu dokumentacji związanej z aplikowaniem o pomoc finansową. 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania, proszę o przesłanie do dnia 21 października 2022 r. na adres: 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo dokumenty aplikacyjne (CV, list 

motywacyjny) wraz z Klauzulą zgody zawierającą następującą treść: „Zgodnie z art. 13 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi 

prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i 

spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem”. 

Zastrzegam sobie prawo do odpowiadania na wybrane oferty. 

 

 

 

 



 

Część informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Minikowie, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 31, mail: sekretariat@kpodr.pl, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub 

pod adresem poczty elektronicznej roman.gibaszek@kpodr.pl, 

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

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, 

5) Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

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 (przez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres administratora spod adresu, którego zgoda dotyczy), co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

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

dobrowolne. 
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