
 

Platforma Przemysłu Przyszłości powołana z inicjatywy Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii jest fundacją Skarbu Państwa. Jest to nowa 

organizacja, której celem jest wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i 

wsparcie we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 

Oferta pracy: Przedstawiciel terenowy - Ekspert ds. Przemysłu 4.0 

Miejsce pracy: Radom, Warszawa, Wrocław, Kraków 

Zadania dla Ciebie: 

• Inicjowanie współpracy z partnerami Fundacji i planowanie wspólnych działań mających na celu 
uświadamianie przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej. 

• Kreowanie i analiza potrzeb przedsiębiorców w celu inicjowania procesu transformacji cyfrowej 
przez realizację konsultacji wewnętrznych i ocenę stopnia przygotowania klientów do procesu 
transformacji. 

• Pozyskiwanie nowych partnerów do organizacji spotkań z przedsiębiorcami dotyczących 
współczesnych technologii i modeli przemysłowych  w oparciu o idee Przemysłu 4.0. 

• Współpraca z innymi działami fundacji w celu zapewnienia efektywnej realizacji projektów 

Czego oczekujemy od Ciebie? 

• Posiadasz minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą w obszarze 
technologii procesów produkcyjnych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
automatyki przemysłowej, IT. 

• Posiadasz wiedzę z zakresu trendów rynkowych w obszarze technologii przemysłu 4.0  
• Twoje mocne strony to: łatwość budowania relacji biznesowych, samodzielność oraz umiejętność 

organizacji pracy własnej, asertywność 
• Komunikujesz się biegle w języku angielskim lub niemieckim 
• Posiadasz aktywne jazdy kat. B 

 Oferujemy: 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą, wyślij CV na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl, w temacie wiadomości 
koniecznie wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi 
kandydatami.  

Przed wysłaniem swojego CV prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o przetwarzaniu 
danych.  

Jeśli Państwo chcecie abyśmy mogli skorzystać z przesłanych dokumentów aplikacyjnych także w 
przyszłych rekrutacjach prosimy o dołączenie oświadczenia woli o następującej treści:  



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie Fundację Platforma Przemysłu Przyszłosci z siedzibą w Warszawie, 
moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych także w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie”.  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych w zakresie 
nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą 
przy ul. Malczewskiego 24, 26-609 w Radomiu reprezentowana przez Pana Andrzeja Soldaty – Prezesa 
Zarządu Fundacji. Aby skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: 
kontakt@fppp.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Radom, ulica Malczewskiego 24.  

Cel i podstawy przetwarzania, Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Przetwarzanie danych, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celu przyszłych 

rekrutacji, odbywać się będzie na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres prowadzenia obecnego procesu rekrutacji, a także po tym czasie w celu obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, 

dane osobowe będą przetwarzane aż do chwili jej odwołania. W związku z uczestniczeniem w procesie 

rekrutacji mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w 

przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie 

wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego. Podanie przez Państwa pozostałych danych jak i udzielenie zgody na przetwarzanie w 

przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne. 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 

(zwane wyżej RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/polityka-prywatnosci 

 

 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/polityka-prywatnosci

