
 
Załącznik  nr 3 

do Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia                                     
na wolne stanowiska pracy w Biurze NFOŚiGW 

 
 
 

 

             Ogłoszenie nr ref. …../…./…../2014 
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -   

t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm..)  
 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA   
i  GOSPODARKI  WODNEJ 

poszukuje kandydata/kandydatów na stanowisko: 
……………………………………………………………... 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 
Wymiar czasu pracy: …………………. 

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

 
 
Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące: 
- …………………………………………………………………………………………..….., 
- …………………………………………………………………………………………..….., 
- ………………………………………………………………………………………….…… 
 
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie: ………….,  
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: ……………………………,  
• znajomość:  ………………………………., 
• umiejętność:  ……………………………….  
 
Wymagania dodatkowe: 
• wykształcenie: ………….,  
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: ……………………………,  
• znajomość:  ………………………………., 
• umiejętność:  ……………………………….,  
• znajomość zasad funkcjonowania oraz działania NFOŚiGW. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
• życiorys (CV) i list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwę 

miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon/e-mail kontaktowy oraz informacje 
potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych); 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe 
(dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj 
wykonywanych zadań/czynności, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, 
referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogu wraz z rodzajem wykonywanych 
zadań/czynności) i kwalifikacje zawodowe; 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
rekrutacji. 

• (…) 
 
Informacja o metodach i technikach naboru: 



   

 

 (…) 
 
 
Inne informacje: 
 (…) 
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie  
do dnia…………….… r. do godz. ……… : 
 
• w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym  

….. /…..  ./…...2014 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio 
(decyduje data i godzina wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem; kancelaria czynna                 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), pod adresem:  

Zespół Zarządzania Personelem 
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A 
 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,  
w tytule e-maila należy wpisać nr ref. …. /…. /….. 2014. (decyduje data i godzina wpływu  
na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW). 
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