
Bydgoszcz, 11.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ
Nr 2/2021

Optima Natura sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach
konkursu  nr  1  w  ramach  Poddziałania  1.1.1  „Badania  przemysłowe  i  prace  rozwojowe
realizowane  przez  przedsiębiorstwo”  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój  2014-
2020 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2021 roku, w związku z
czym poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. wyrobów medycznych.

Zakres zadań przewidzianych na stanowisku:
 

 udział w pracach zespołu projektowego, 
 proponowanie składu ilościowego oraz produktu FemiOil, 
 przeprowadzenie badań regulatorowych dla produktu FemiOil, 
 inne wynikające z bieżącej realizacji Projektu.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- umiejętność pracy z ludźmi i delegowania zadań,
- doświadczenie w realizacji projektów B+R,

Informacje dodatkowe:
- zatrudnienie w Projekcie dofinansowanym z funduszy UE na umowę o pracę na
okres 18 miesięcy w wymiarze 0,5 etatu,
- przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2022 r.,
- do 19.04.2021 r. z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa warunkowa
(promesa zatrudnienia/umowa przedwstępna),
-  w  okresie  realizacji  Projektu  osoba  zatrudniona  na  stanowisku  Specjalista  ds.

wyrobów  medycznych będzie  składać  oświadczenie,  że  jej  miesięczne  łączne
zaangażowanie  zawodowe  w  realizację  wszystkich  projektów  finansowanych  z
funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin. 

Wymagane dokumenty:
-  aktualne CV,
-  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  kopia  dokumentów  potwierdzających
posiadane wykształcenie oraz doświadczenie.



Sposób i termin składania ofert:
-  dokumenty  można  złożyć  osobiście,  za  pośrednictwem  poczty/kuriera  lub
elektronicznie,
-  dokumenty  składane  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty  powinny  być
podpisane i mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez  kandydat  oraz  złożone  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Oferta  na
stanowisko Specjalista ds. wyrobów medycznych, ogłoszenie nr 2/2021”,
-  zaleca się,  aby oferty  składane elektroniczne były  zapisane w formacie pdf  lub
załączone  w  postaci  skanów,  w  temacie  wiadomości  należy  wpisać:  „Oferta  na
stanowisko Specjalista ds. wyrobów medycznych, ogłoszenie nr 2/2021”,
-  adres  firmy:  Gródki  52B,  13-206  Gródki,  adres  e-mail:  biuro@optimanatura.eu,
-  ofertę należy złożyć do 18.04.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej

Prosimy  o  umieszczenie  w  CV  klauzuli  o  następującej  treści:  „Wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia
procesu  rekrutacyjnego  przez  Optima  Natura  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  Gródki  52B  w
Gródkach,  jako  administratora  danych,  zgodnie  z  ogólnym  rozporządzeniem  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO)”. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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