
Dział Kadrowo-Płacowy                                                          Kraków, dnia 17.10.2014 r.     

 

 

 

KOMUNIKAT NR 75/14 

 

Informuję, że, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Katedra Inżynierii Gazowniczej) 

poszukuje  kandydatów  

na stanowisko 

 

 

starszego referenta technicznego ds. informatyki. 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu informatyki, kierunek informatyka stosowana, 
2) wiedza w zakresie teorii, zasad tworzenia i obsługi systemów informatycznych, z uwzględnieniem 

systemów stosowanych w geologii, geofizyce, inżynierii złożowej, inżynierii i ochronie 

środowiska, 
3) umiejętności tworzenia oprogramowania systemów rozproszonych, 
4) znajomość następujących języków i środowisk programowania: 

 C#/.NET, C/C++, SQL(MSSQL+T-SQL, PostgrsSQL + PL/pg SQL + Post GIS), Python, 

UNIX(sh/bash, sed, AWK), CUDA, MATLAB, STTISTICA, R, FLAC, FORTRAN, CMG GEM. 
 

Zakres obowiązków: 
 

1) realizacja zadań związanych z projektem IRES Blue Gas w okresie od 1.12.2014 r. do               
30.10.2016 r. wyznaczonych przez kierownika projektu, 

2) wykonywanie prac badawczych i inżynierskich zleconych przez kierownika projektu IRES 

związanych z prezentacją i upowszechnieniem wyników projektu, 
3) wykonywanie prac informatycznych związanych z tworzeniem baz danych i zabezpieczeniem 

informacji przekazywanych przez Partnerów przemysłowych, 
4) wykonywanie innych prac związanych pośrednio z realizacją projektu IRES. 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, na czas określony od 1.12.2014 r. do 30.10.2016 r. 

 
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 jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).” 
 
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 składać w Biurze Administracyjnym Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, paw. A-4, 

pok. nr 123 w terminie do 17 listopada 2014 rok. Rozstrzygnięcie konkursu do 24.11.2014 r. 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


