Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
zatrudni w Słupi Wielkiej k. Środy Wielkopolskiej
specjalistę w Biurze Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne



znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie pozwalająca na swobodną
komunikację

Wymagania dodatkowe:


dobra organizacja pracy i samodyscyplina



kreatywność, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu zadań



samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki



dobra odporność na stres oraz wielozadaniowość



komunikatywność



umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych - pakiet Office



umiejętność pracy w zespole

Główne obowiązki:
 korespondencja i kontakty ze zgłaszającymi odmiany i hodowcami


weryfikacja wniosków zgłoszeniowych o wpis odmiany do krajowego rejestru
i o przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany



przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i stosownych zawiadomień



przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz komisji
wewnętrznych ds. przyznawania wyłącznego prawa



prowadzenie i aktualizacja spisu odmian zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa



prowadzenie i aktualizacja Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa i Krajowego Rejestru
Odmian



prowadzenie bazy danych COBORION w zakresie ochrony wyłącznego prawa oraz
weryfikacja wykazu odmian chronionych na stronie internetowej COBORU



coroczne sporządzanie listy odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy



współpraca w opracowywaniu treści list odmian wpisanych do krajowego rejestru
w Polsce oraz Diariusza COBORU



przygotowywanie okresowych statystyk, zestawień



archiwizowanie akt odmian

Oferujemy m.in.:


stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,



dodatek stażowy,



dodatkową premię roczną,



dofinansowanie do wypoczynku,



możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego.

Wymagane dokumenty:
CV, z którego będzie wynikać spełnienie wymagań należy, do dnia 17 lipca 2021 r. (decyduje
data wpływu do COBORU):
1. nadesłać na adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Biuro
Organizacyjno-Prawne, Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka, z dopiskiem: „specjalista
DO” albo
2. nadesłać na adres rekrutacja@coboru.gov.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Po weryfikacji
złożonych dokumentów kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną
poinformowani o tym telefonicznie. COBORU zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiedzy
kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stronie: www.coboru.gov.pl Ogłoszenia - Oferty pracy.

