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KOMUNIKAT NR 94/14 

 

Informuję, że Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji  

poszukuje kandydatów  

na stanowisko 

 

 pracownika inżynieryjno-technicznego. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) ukończone studia magisterskie na kierunku Elektronika lub pokrewnym, 
2) doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, 

3) bardzo dobra znajomość języka C w aplikacjach dla mikrokontrolerów ARM Cortex-Mx, 
4) bardzo dobra znajomość języka C++ w systemach wbudowanych, w szczególności standardu 

C++11, STL i boost, 

5) bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z programowaniem z wykorzystaniem systemu 
operacyjnego czasu rzeczywistego, 

6) biegła znajomość podstaw elektroniki, w szczególności techniki cyfrowej i podstaw miernictwa, 
7) dobra znajomość pakietów oprogramowania: MS Visual Studio i Qt, 
8) dobra znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, 
9) dobra znajomość zagadnień związanych ze statystyczną analizą danych, 
10) dobra znajomość środowisk typu: Matlab, R, Ostave itp., 

11) umiejętność pracy w zespole, 
12) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów technicznych                 

i naukowych, umiejętność pisania dokumentacji technicznej i naukowej w języku angielskim, 
13) wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl-Dokumenty-„Kodeks Etyczny”). 

 
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Projektu XSensor w Akademii Górniczo-Hutniczej –                  

dr inż. Cezary Worek, tel. +48 12 617 29 83, e-mail: worek@agh.edu.pl. 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego  etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia. 
  
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 Sekretariacie Katedry Elektroniki AGH, Kraków, al. Mickiewicza 30,                   
paw. C-3, IV piętro, pok. nr 416 w terminie do 01 grudnia 2014 roku. 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 
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