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KOMUNIKAT NR 106/14 

 

Informuję, że Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

 poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

 pracownika administracyjnego - kierownika dziekanatu. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  

1) wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub ekonomiczne, 
2) doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności 

szkolnictwie wyższym (preferowane na stanowisku związanym z zarządzaniem), 
3) przynajmniej 3-letni staż pracy, 
4) znajomość specyfiki i zasad funkcjonowania wyższej uczelni, przepisów prawa dotyczących 

szkolnictwa wyższego, zagadnień z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, prawa pracy, 

Kodeksu postępowania administracyjnego, 
5) mile widziana znajomość zasad składania wniosków w programach ramowych Komisji 

Europejskiej, 

6) udokumentowana, dobra znajomość języka angielskiego, 
7) wskazana znajomość drugiego języka europejskiego (preferowany język rosyjski lub język 

niemiecki), 
8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office, 
9) umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, zamiłowanie do pracy z młodzieżą oraz wysoki 

poziom zdolności interpersonalnych, 

10) zdolność do szybkiego uczenia się, systematyczność i umiejętność realizacji kilku zadań 
równolegle, dobra organizacja pracy, 

11) odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, 
12) umiejętność trafnej oceny sytuacji, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji i ich realizacji  

w warunkach wysokiego obciążenia czynnikami stresogennymi. 
 
 

 

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 01.03.2015 r., na okres próbny z możliwością przedłużenia,  
w tym także 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 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 Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska, al. Mickiewicza 30, pawilon A-0, II piętro, pokój nr 216, w terminie do 23 stycznia 2015 r.   
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