
 
 

Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata na stanowisko: 

 

PRACOWNIK SEKRETARIATU 

Zakres obowiązków: 

 przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty, 
 zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentów, 
 przyjmowanie oraz obsługa gości, 
 obsługa przychodzących połączeń telefonicznych oraz poczty elektronicznej, 
 zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu, 
 zamawianie artykułów biurowych i spożywczych, 
 organizowanie spotkań i obsługa konsumpcyjna, 
 inne prace administracyjno-biurowe. 

Oczekujemy: 

 wykształcenia minimum średniego, 
 znajomości języka angielskiego, 
 samodzielności, sumienności i odpowiedzialności, 
 wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych, 
 dobrej znajomość pakietu Microsoft Office,  
 umiejętności pracy w zespole, 
 doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

 



 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę; 
 Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; 
 Możliwość ubezpieczenia grupowego; 
 Bony świąteczne; 
 Pracę w środowisku opartym na współpracy, wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. 

 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV  i listu motywacyjnego na adres: 
Instytut Włókiennictwa 
Dział Spraw Pracowniczych  
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: azlota@iw.lodz.pl 
 
Prosimy o dopisanie następującej 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 danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 

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  Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15, 
2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@iw.lodz.pl 
3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 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 rekrutacji, 
5)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  
         przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
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. 
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