
 

Fundacja 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:  

Księgowa / Księgowy 

Miejsce pracy: Radom  

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• Bieżący monitoring realizacji planu finansowego oraz analiza jego wykonania; 
• Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu finansowego FPPP; 
• Angażowanie środków na postawie umów i wniosków; 
• Weryfikacja wydatków pod kątem zgodności z planem finansowym oraz planem zamówień i 

zakupów; 
• Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym; 
• Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych; 
• Przygotowywanie zleceń płatności w systemie bankowym; 
• Udział w tworzeniu zasad rachunkowości i gospodarki finansowej FPPP; 
• Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego FPPP. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

•  Wykształcenie: wyższe magisterskie wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w 
zakresie finansów, rachunkowości – studia I lub II stopnia, studia podyplomowe); 

• min 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów 
i księgowości; 

• Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych; 
• Znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o 

rachunkowości; 
• Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych; 
• Skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków; 
• Umiejętność analitycznego myślenia; 
• Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office); 
• Znajomość programów księgowo-finansowych i obsługi bankowości elektronicznej. 

Oferujemy: 

 



Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą, wyślij CV na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl, w temacie wiadomości 
koniecznie wpisując kod: Rekrutacja GKR_01. 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. 

 

 

mailto:rekrutacja@fppp.gov.pl
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/polityka-prywatnosci

