
 

 

Polski Związek Piłki Nożnej w ramach prowadzonych na coraz szerszą skalę projektów 

i wdrożeń IT poszukuje kandydatów na stanowisko: 

IT PRODUCT OWNER 
Miejsce pracy: Warszawa 

 
Oferujemy udział w procesie tworzenia produktu od pomysłu, poprzez MVP, aż do wprowadzenia na rynek, ścisłą 

współpracę z projektantami i  programistami i współodpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie 

oprogramowania w ramach systemów mających ogromne znaczenie dla popularyzacji i rozwoju piłki nożnej 

w Polsce. 

Zakres obowiązków: 

- Opracowanie profesjonalnej, przekonującej strategii produktu dla każdego kanału cyfrowego 

i skuteczne wykonanie procesu dostarczenia produktu w sieci i aplikacjach; 

- Analiza i ocena wymagań projektowych; 

- Przygotowanie i zarządzanie backlogiem produktu; 

- Definiowanie elementów backlogu na podstawie zebranych wymagań (ścisła współpraca 

z właściwymi Departamentami PZPN, podmiotami zewnętrznymi, partnerami i innymi 

jednostkami organizacyjnymi); 

- Bezpośrednia współpraca ze wszystkimi interesariuszami projektu oraz zespołem 

developerskim; 

- Aktywne uczestnictwo w spotkaniach i akceptacja dostarczanych funkcjonalności; 

demonstrowanie już istniejących funkcjonalności projektu; 

- Odpowiedzialność za budżet i mapę drogową produktu – stała kontrola i raportowanie, 

rzetelne i terminowe prowadzenie harmonogramu, proaktywne reagowanie na zmiany 

i odpowiednia komunikacja. 

Kogo szukamy: 

Z racji szerokiego zakresu prowadzonych inicjatyw w zakresie oprogramowania Polski Związek Piłki 

Nożnej poszukuje doświadczonego i utalentowanego właściciela produktu, będącego otwartym 

i kreatywnym członkiem zespołu IT, zapewniającego doskonałe wyniki końcowe projektu, zarówno pod 

względem jakości, jak i celów biznesowych. Od kandydata oczekujemy: 

- Co najmniej pięciu lat praktycznego i udokumentowanego doświadczenia w tworzeniu 

oprogramowania, w agencji   cyfrowej, startupie lub międzynarodowej firmie; 

- Świetnego poruszania się w projektach zarzadzanych w metodykach Scrum/Agile; 

- Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych; 

- Bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych i analitycznych; 

- Doświadczenia w zarzadzaniu zmianą oraz umiejętności pogodzenia dążeń; 

- Znajomości świata piłkarskiego i piłki noznej jako sportu; 

- Znajomości rynku IT; 

- Swobodnego poruszania się w systemach: Confluence, Jira, Youtrack, Slack, Microsoft Office; 

- Doskonałej znajomości języka angielskiego. 



 

 

 

Co oferujemy: 

- Szansę pracy dla największego  związku sportowego w Polsce; 

- Pracę w innowacyjnych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii; 

- Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi 

zespołami i interesariuszami; dostarczenie wyników w szybko zmieniającej się organizacji; 

- Samodzielne stanowisko pracy z jasno sprecyzowaną odpowiedzialnością; 

- Stabilność zatrudnienia i przyjazną atmosferę pracy. 

Aplikacje (CV, ewentualnie list motywacyjny) prosimy składać drogą mailową na adres 
rekrutacja@pzpn.pl 

W tytule maila prosimy wpisać: “IT Product Owner – aplikacja”. 

1. Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki 

Nożnej podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz 

przechowywania dokumentów aplikacyjnych w okresie obecnej oraz dla potrzeb przyszłych prowadzonych przez 

PZPN rekrutacji”. 

 

2. KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą przy ul. 

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.  

Ponadto, informujemy, że:  

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PZPN w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu 

rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony danych 

(IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl oraz korespondencyjnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 

Warszawa.  

3) Pani/Pana dane osobowe aplikacyjne będą przetwarzane do momentu zatrudnienia lub w ciągu dwunastu (12) 

miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb związanych z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez 

PZPN na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym PZPN w 

przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez systemy informatyczne dedykowane do 

kontaktu, naboru oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydata/ki.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania 

na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia, danych na podstawie art. 17 RODO za wyjątkiem przewidzianym 

ust. 3 lit. b, c, d, e tego przepisu, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, art. 20 prawo 

do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej 

wyrażonej zgody. 

6) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przez ustawę Kodeks Pracy oraz przepisy 

wykonawcze jest wymagane celem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkować 

niemożnością wzięcia udziału w tym procesie, a także innych przeprowadzanych w przyszłości przez PZPN.  

8) W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po zakończeniu procesu rekrutacji nastąpi 

usunięcie Pani/Pana danych zebranych dla potrzeb prowadzonych rekrutacji. Usunięcie zgromadzonej dokumentacji 

w wersji papierowej oraz z naszych systemów informatycznych nastąpi w ciągu 14 dni od momentu odwołania zgody 

dla PZPN na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.  

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 
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