
Dział Kadrowo-Płacowy                                                          Kraków, dnia 04.12.2014 r.     

 

 

 

KOMUNIKAT NR 102/14 

 

Informuję, że Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Energetyki Jądrowej, 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

 pracownika inżynieryjno-technicznego. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  

1) wykształcenie wyższe magisterskie (z zakresu nauk technicznych lub fizycznych), 
2) znajomość zagadnień fizyki jądrowej – w szczególności w zakresie oddziaływania promieniowania 

jądrowego z materią oraz technologii reaktorów jądrowych, 
3) praktyczna znajomość metod numerycznych oraz programów obliczeniowych dla fizyki reaktorów 

jądrowych, transportu neutronów oraz analizy cyklu paliwowego, 
4) umiejętność programowania w języku Fortran lub/i C, C++, Python, 

5) praktyczna znajomość systemów operacyjnych UNIX oraz LINUX, 
6) znajomość baz danych jądrowych wykorzystywanych przy modelowaniu reaktorów jądrowych,  
7) udokumentowany dorobek naukowy oraz doświadczenie zdobyte podczas pracy w sesjach 

naukowych, wystąpieniach konferencyjnych, pracach projektowych, itp., 
8) zamiłowanie do pracy badawczej, otwartość na nowe zadania, 
9) udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, 
10) umiejętność pracy w zespole.  

 
Preferowani będą kandydaci:  

1) posiadający wiedzę z zakresu programowania równoległego, 
2) legitymujący się udziałem w projektach badawczych i stażem zagranicznym. 

 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 01.03.2015 r.  
 
Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) list motywacyjny, 

3) dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe 
uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje, 

4) autoreferat uwzględniający zainteresowania i dorobek naukowy, odbyte praktyki, staże, itp. 
 
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 Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH, al. Mickiewicza 30, 30-
059 Kraków, paw. D-4, I piętro, pokój 122 (tel. 12 617 20 66), w terminie do 15 stycznia 2015 r.   
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


