
Dział Kadrowo-Płacowy                                                          Kraków, 17.03.2015 r.    

KOMUNIKAT NR  32/15 

Informuję, że Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
poszukuje kandydatów  na stanowisko 

 
kierownika Działu Sanitarnego. 

 
Komunikat skierowany wyłącznie do pracowników AGH 

 

Wymagania stawiane kandydatom:  

 
1) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżyniera środowiska lub budownictwo 

wodne, 

2) praktyczna znajomość zagadnień związanych z: branżą sanitarną, ochroną ppoż. 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znajomość prawa budowlanego, 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie, 

3) praktyczna znajomość zasad budżetowania, ustawy o finansach publicznych oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4) doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi oraz w działalności związanej                                   

z administrowaniem infrastrukturą techniczno-budowlaną, 

5) minimum roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym, 

6) biegłość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, 

7) kreatywność, dyspozycyjność i samodzielność w działaniu, 

8) umiejętności interpersonalne do zarządzania ludźmi, 

9) znajomość języka angielskiego. 

 

Preferowane będą osoby: 

 

1) posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                            

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 
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. 

Do II etapu rozmów zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 3 kandydatów. 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska 

jedynie wybranego kandydata.  

 
Oferty w zamkniętych kopertach można składać w  pok. nr 23, paw. A-3 w terminie do                                    
15 kwietnia 2015 roku do godz. 1530.        
             
      

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


