
Dział Kadrowo-Płacowy                                                          Kraków, 01.04.2015 r.   

 

  

KOMUNIKAT NR  37/15 

 

Informuję, że Wydział Zarządzania 
poszukuje kandydatów na stanowisko 

 
specjalisty ds. informatyki w laboratorium komputerowym. 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  

 

1) wykształcenie co najmniej średnie o kierunku elektronika lub elektrotechnika, 

2) co najmniej 3-letni staż w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub 8-letni                   

w przypadku osób z wykształceniem średnim, 

3) bardzo dobra znajomość działania i obsługi urządzeń nagłaśniających i sprzętu 

audiowizualnego,  

4) umiejętność wykonywania drobnych napraw połączeń elektrycznych, 

5) znajomość budowy sprzętu komputerowego klasy PC na poziomie pozwalającym na 

diagnozę uszkodzeń oraz wykonywanie napraw polegających na wymianie podzespołów, 

6) umiejętność diagnozowania uszkodzeń urządzeń peryferyjnych typu drukarki i skanery, 

7) znajomość budowy sieci komputerowych, 

8) umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych typu Windows (XP, 7 i 8.1), 

9) znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej, 

10) dyspozycyjność (dyżury w godzinach popołudniowych i w weekendy), 

11) dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, 

12) umiejętność współpracy z zewnętrznymi firmami serwisowymi. 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 

1) doświadczenie w administracji systemem BMS. 

 

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo. 

 

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 Dziekana Wydziału Zarządzania, ul. Gramatyka 10, II p., 

pok. nr 202 w terminie do 13 kwietnia 2015 roku.      

           
Dyrektor ds. Pracowniczych 

 
mgr inż. Andrzej Pogonowski 


