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KOMUNIKAT NR  24/14 

 

 

Informuję, że Wydział Odlewnictwa poszukuje kandydatów  na stanowisko 

 

 

pracownika inżynieryjno-technicznego. 

 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie metalurgii, inżynierii materiałowej lub inżynierii 

mechanicznej,, 
2) umiejętność obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w badaniach procesów 

technologicznych oraz budowy prostych systemów pomiarowych stosowanych w metrologii 
technicznej, 

3) znajomość elektrotechniki i elektroniki na co najmniej średnim poziomie, umiejętność posługiwania się 
narzędziami elektronicznymi, 

4) znajomość procesów odlewniczych, szczególnie w zakresie wytwarzania form odlewniczych, 
wytwarzania modeli z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi obróbki ubytkowej i addytywnej 
(prototypowanie), 

5) znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do korzystania z dokumentacji technicznej, 
dobra znajomość obsługi komputera, tj. środowiska Windows, pakietu MS Office, 

6) znajomość oprogramowania stosowanego w zapisie grafiki komputerowej (Sild Works, Autokad lub 
innego z tej grupy), dobrze widziana jest umiejętność pisania prostego oprogramowania w dowolnym 
języku, 

7) dokładność i dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole. 
 

 

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 15.04.2014 r. do 15.04.2015 r. , z możliwością przedłużenia             
w tym również na czas nieokreślony. 
 
Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) list motywacyjny, 
3) dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje. 
 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami).” 
 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych 

dokumentów) kandydatami. 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 
prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  
 
Dokumenty należy przesłać w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa, paw. D-8, pok. nr 124 w terminie 
do 25 marca 2014 roku.  

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


