
ARR Transformacja Sp. z o.o. 

poszukuje pracownika na stanowisko 

Główny specjalista ds. sprawiedliwej transformacji 
Stanowiska: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Konin 
 

 

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2022 r.) 
 

wykształcenie: wyższe magisterskie  

preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna lub inne powiązane z tematyką polityki regionalnej 

 Zakres obowiązków:  

• udział w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Terytorialnego Planu  Sprawiedliwej 
Transformacji Wielkopolski Wschodniej; 

• udział w opracowaniu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej oraz udział w jej wdrażaniu 
i monitorowaniu; 

• udział w dialogu między podmiotami reprezentującymi różne obszary oraz dokumentowanie 
ustaleń z przeprowadzonych spotkań, warsztatów itp.; 

• udział w projektowaniu oraz wdrażaniu projektów wspierających proces transformacji 
subregionu; 

• udział w prowadzeniu wewnętrznych badań, ekspertyz, analiz, itp. na potrzeby transformacji 
subregionu; 

• współpraca z różnymi podmiotami, w tym UMWW w Poznaniu oraz ARR S.A. w Koninie, 
w zakresie podejmowanych działań przez Spółkę; 

• przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych; 

• udział w obsłudze mediów społecznościowych i strony internetowej; 

• udział w sprawozdawczości i realizacji umów, porozumień itp. zawartych przez Spółkę. 

 

Wymagania niezbędne:  

• minimum 5-letni staż pracy, preferowane doświadczenie w pracy związanej z polityką 
regionalną; 

• znajomość zagadnień związanych ze sprawiedliwą transformacją, Funduszem na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji oraz projektem Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027; 

• znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

• znajomość projektów dokumentów unijnych programujących perspektywę finansową 2021-
2027; 

• znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych; 

• wysokie dolności analityczne; 

• znajomość funkcjonowania spółek prawa handlowego; 

• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) 

• umiejętność szybkiego analitycznego myślenia oraz przyswajania nowych procedur; 

• sumienność, rzetelność oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań; 

• umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność; 

• obywatelstwo polskie.  



 
Wymagania dodatkowe: 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

• znajomość różnych metod prowadzenia badań społeczno-gospodarczych; 

• znajomość  technik opracowywania dokumentów strategicznych jednostek samorządu 
terytorialnego; 

• prawo jazdy kat. B. 

 

Warunki pracy: 

• Praca w siedzibie ARR Transformacja Sp. z o.o. w Koninie; 

• Stanowisko związane z: pracą przy komputerze, spotkaniami i wyjazdami służbowymi. 

 
 Oferujemy:  

• możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności; 

• odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku; 

• miłą i przyjazną atmosferę w pracy.  
 

Wymagane dokumenty: 

• CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, wykształcenie, przebieg 
doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje. 

 
 

Aplikacje należy składać w terminie do: 4 marca 2021 r. 
 

pod adresem: 
 

ARR Transformacja Sp. z o.o., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin 

lub na adres e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl   

z oznaczonym nr ogłoszenia 1/2021 

 

 

Dodatkowe informacje:  

• kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania 
formalne;  

• kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie 
spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna);  

• informacje o rozstrzygnięciu naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP. 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez 

mailto:transformacja@arrkonin.org.pl


W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym 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 (zwane dalej RODO), informujemy że: 

• Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest ARR Transformacja Sp. z o.o. 
w Koninie, przy ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin; 

• Zakres danych, jakie pracodawca ma obowiązek żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
jest wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy. 

• Podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 
Kodeksu Pracy. Dane wynikające z ustawy, są niezbędne do rozpoczęcia procesu nawiązania 
stosunku pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału 
ww. procesie. Pozostałe dane osobowe jak np. wizerunek kandydata są przetwarzane 
na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, która została wyrażona w ramach wysłanego 
zgłoszenia rekrutacyjnego; 

• Przetwarzanie danych osobowych kandydatów w zakresie wskazanym w kodeksie pracy, 
odbędzie się w celu nawiązania zatrudnienia na podstawie obowiązujących przepisów, 
na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. W pozostałych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO – tj. zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.  

• Dane osobowe kandydatów, z którymi nie nawiązano stosunku pracy zostaną niezwłocznie 
usunięte –  aplikacje zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po 
upływie miesiąca od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej 
BIP http://bip.arrtransformacja.org.pl/. 

• Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, jak również prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2), gdy kandydat uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych kandydata dotyczących, narusza przepisy prawa. 

• Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność 
z prawem przetwarzania danych osobowych kandydatów. 

• Dane kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego. 

http://bip.arrtransformacja.org.pl/

