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LUBUSKIE CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

  

Stanowisko: Sekretarka/Pracownik Sekretariatu w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego 
                        w Zielonej Górze  

Wymiar czasu pracy: pełen etat 

Ilość stanowisk: 1 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Miejsce pracy: Zielona Góra, ul. Leona Wyczółkowskiego 2  

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1.  Wykształcenie co najmniej średnie. 
2.  Co najmniej rok stażu pracy. 
3.  Bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, umiejętność tworzenia 

prezentacji (Power Point), obsługa poczty elektronicznej, Internetu w stopniu bardzo dobrym. 
4. Znajomość aktów prawnych: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach 

publicznych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na ich podstawie. 

5. Posiadanie obywatelstwa państwa polskiego, obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej 
lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. 

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
7. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

8. Posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

WYMAGANIA DODATKOWE:  

1. Znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2017 poz. 1168). 

2. Znajomość Rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. 

3. Znajomość Rozporządzenie Rady (WE) Nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie produktów 
rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. 

4. Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008  
z 15.01.2008 dot. definicji, opisu, etykietowania. 



5. Posiadanie umiejętności organizacyjnych i zdolności do samodzielnej pracy, przy jednoczesnym 
utrzymywaniu kontaktu ze współpracownikami na wszystkich szczeblach. 

6. Profesjonalizm i samodzielność w działaniu. 
7. Kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy. 
8. Zdolność analitycznego myślenia, cierpliwość, dokładność, umiejętność rozwiązywania 

problemów. 
9. Umiejętność planowania i organizowania pracy - uporządkowanie oraz efektywne ustalanie 

priorytetów zadań. 
10. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
11. Etyczna postawa.  
12. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom. 
13. Uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność. 
14. Prawo jazdy kat. B. 
15. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:  

1. Obsługa kancelaryjna sekretariatu LCPR, obsługa kasy gotówkowej 

2. Koordynowanie kalendarza oraz organizacja spotkań służbowych Dyrektora jednostki. 

3. Koordynacja procesu uzyskiwania podpisów pod dokumentami formalnymi oraz zarządzanie 

dokumentacją i jej prawidłowym przepływem. 

4. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania produktów regionalnych, wartości historycznych 

i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie województwa lubuskiego. 

5. Prowadzenie informatycznej bazy danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi 

rolnictwa. 

6. Obsługa producentów lokalnych w województwie lubuskim. 

7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia 

8. Inne prace zlecone przez przełożonego. 

9. Sekretarka/Pracownik Sekretariatu podlega Kierownikowi LCPR. 

WARUNKI PRACY: 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

Praca biurowa, okresowo praca w weekendy. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona 
Góra. 

Praca wymaga obsługi urządzeń biurowych: komputera, faxu, kserokopiarki, itp. oraz wyjazdów na 
spotkania z producentami produktów regionalnych i lokalnych. 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: poniżej 6%. 

 



WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. CV – Curriculum Vitae i list motywacyjny muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem 

kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych i szczególnej 

kategorii, których zakres wykracza poza wymogi wskazane w przepisach prawa pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na Sekretarkę/Pracownika Sekretariatu w Lubuskim 

Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 

osobowych). Zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.  

2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego, obywatelstwa jednego z krajów 
Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. 

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu  z pełni praw publicznych; 

4. Oświadczenie (o niekaralności), że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do 
dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego); 

5. Kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej/wyższej uczelni lub w przypadku kończącego 
w bieżącym roku studiów - oryginału zaświadczenia o ich ukończeniu (wystawionego przez 
uczelnię); 

6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa 
pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje lub opinie z poprzednich miejsc 
pracy); 

7. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, 
kursy, certyfikaty i inne dotyczące umiejętności zawodowych); 

8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku 
(w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do 
lekarza medycyny pracy). 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy 
oryginałów dokumentów. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem 
kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – Sekretarka/Pracownik Sekretariatu 
w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze” należy składać osobiście w 
godzinach pracy Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, w sekretariacie LCPR ul. 



Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 
godz. 800-1600 lub drogą pocztową na adres: 

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 
ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra 

Termin składania dokumentów upływa o godzinie 16:00 dnia 20 lutego 2023 roku.  

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wybrany kandydat przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia 
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wskazujące, że kandydat nie był 
prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku 
jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Lubuskim Centrum Produktu 
Regionalnego w Zielonej Górze. 

2. Procedura naboru będzie się składała z dwóch etapów: testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. 
3. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze skontaktuje się z wybranymi 

kandydatami których kwalifikacje będą odpowiadały profilowi zapotrzebowania na ogłoszone 
stanowisko pracy.  

4. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia 

procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru jednak nie później niż 
do 28 lutego 2023 roku. 

6. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego ma możliwość zakończyć nabór w każdym czasie bez 
podania przyczyny.  

7. Informacje o wynikach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej www.lcpr.pl oraz na 
tablicy informacyjnej w siedzibie  Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 
ul. Wyczółkowskiego 2. 

8. W sprawie naboru dodatkowych informacji udziela sekretariat LCPR. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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. Urząd. Unii Europ. z dnia 
04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego 
w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra. Kontakt z administratorem 
jest możliwy pod numerem tel. 68 326 74 01 lub pocztą e-mail: sekretariat@lcpr.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w szczególności ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 
maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, będą przetwarzane w celu 
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przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO 
oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO) w zakresie danych szczególnej kategorii, natomiast inne dane nie wskazane 
w art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), która może zostać wycofana 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody, przed jej wycofaniem.   

4. Administrator danych udostępni dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie się to wiązało 
z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w przypadku kontroli 
procesu rekrutacji przez organy uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez 3 miesiące po jej zakończeniu 
w ramach obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydata zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO. W przypadku kandydatów nieprzyjętych administrator danych za zgodą osoby może 
przechowywać dane na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres wskazany w zgodzie. 
Dane osobowe osób przyjętych do pracy zostaną umieszczone w aktach pracownika i będą przetwarzane 
przez okres wymagany przepisami regulującymi stosunek pracy.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:                                                                                                         

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                                                                                              
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,                                           
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,                                                  
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                 
- prawo do usunięcia danych osobowych,                                                                     
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest 
dobrowolne. 

8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich 
i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą 
podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

Jacek Urbański    
 
Dyrektor Lubuskiego 
Centrum Produktu 
Regionalnego 
w Zielonej Górze 


