
  
 
 

Politechnika Poznańska poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. prowadzenia zajęć i utrzymania ruchu w laboratoriach w projekcie „Czas 
Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” - miejsce pracy: Poznań 

Oferujemy 
 pracę na styku edukacji, biznesu i nauki, 
 nowocześnie wyposażone laboratoria,  
 dostęp do nowych technologii,  
 możliwość rozwoju kompetencji i wpływ na kształt zajęć w laboratoriach,  
 dobrą atmosferę pracy, 
 pracę w kreatywnym zespole, 
 atmosferę sprzyjającą wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń, 
 rozwój w akademickim środowisku, 
 dużą samodzielność w realizowaniu zadań, 
 umowę o pracę na pełen etat, 
 dofinansowanie wypoczynku. 

 

Zadania 
 prowadzenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych zajęć specjalistycznych opartych na istniejących 

programach, wykorzystaniu wyposażenia laboratoriów, 

 zajęcia specjalistyczne będą obejmowały obszar informatyki i teleinformatyki, 

 doskonalenie przebiegu zajęć specjalistycznych i przygotowanie nowych zadań,  

 dbałość o sale laboratoryjne i sprzęt laboratoryjny, 

 pomoc uczniom  w wykonywaniu ćwiczeń,  

 dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć. 
 

Oczekujemy 
 doświadczenia zawodowego i/lub  wykształcenia w obszarze tematycznych zajęć specjalistycznych 

– z zakresu informatyki, i/lub teleinformatyki  
 gotowości do prowadzenia zajęć edukacyjnych w godzinach od 08:00/8:30 do 16:00/16:30  
 umiejętności nawiązania kontaktu z młodymi ludźmi i zainteresowania ich tematyką zajęć,  
 mile widziana znajomość: 

 podstaw programowania w dowolnym języku 
 administrowanie sieciami LAN i WLAN 
 systemów alarmowych SATEL 
 projektowania stron internetowych 

 kreatywności i samodzielności w realizowaniu zadań, 
 umiejętności pracy w zespole, 
 umiejętności współpracy z innymi pracownikami w projekcie, 
 umiejętności ciągłego uczenia się 
 wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, 
 umiejętności samoorganizacji, w tym planowania i raportowania wykonanych prac, 
 znajomości MS Office. 

 
Oferty prosimy składać do 31.10.2021 r. na adres: agnieszka.borska@put.poznan.pl 
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Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 

60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl. 

3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane 

przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie 

i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.   

4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom 

upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie 

– również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 

9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 


