
  
 
 

Politechnika Poznańska poszukuje pracownika na stanowisko: 

SPECJALISTA DTP w Wydawnictwie Politechniki Poznańskiej – ½ etatu 

Wymagania 

Podstawowe 

● biegła znajomość programu Microsoft Word i podstaw Adobe Indesign, 

● podstawowa znajomość programów do obróbki grafiki rastrowej (Photoshop, Gimp lub inny), 

● znajomość zasad przygotowania plików na cele poligraficzne, 

● znajomość zasad redakcji technicznej, składu i łamania, projektowania typograficznego książki, 

adiustacji, znaków korektorskich, 

● otwarcie na samodzielne poszerzanie umiejętności, naukę obsługi nowego oprogramowania, zasad składu 

i łamania, typografii, 

● sumienność i dokładność, umiejętność samodzielnej organizacji zadań i uporządkowanej  pracy na wielu 

plikach. 

Dodatkowe 

● znajomość oprogramowania Adobe Creative Cloud, 

● umiejętność składania wzorów matematycznych w Microsoft Word (rozszerzenia MathType), 

● znajomość programów LaTeX, Excel, Corel Draw, pakietu Affinity i wszelkich innych programów 

edytorskich i graficznych, arkuszy kalkulacyjnych, 

● doświadczenie w pracy nad publikacjami akademickimi i technicznymi (przygotowanie wzorów 

matematycznych, wykresów i diagramów), 

Zakres obowiązków 

● skład i łamanie publikacji naukowych – książek i czasopism, 

● adiustacja tekstu (redakcja techniczna) – zgodnie z obowiązującymi normami edytorskimi i zaleceniami 

redakcji WPP, 

● nanoszenie poprawek (korekta) w tekście i grafice publikacji, 

● przygotowywanie projektów okładek, materiałów informacyjnych, promocyjnych i na użytek 

wewnętrzny, 

● konsultacja szczegółów technicznych z drukarniami, kontrolowanie jakości druku na podstawie 

egzemplarzy próbnych, 

● opracowywanie szablonów publikacji – projektów typograficznych książek. 

Warunki zatrudnienia 

● praca stacjonarna, 

● umowa o pracę na ½ etatu,  

● grafik godzin dopasowany do potrzeb pracownika, 

● praca w doświadczonym zespole, możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy. 

 

Prosimy o wysłanie CV (mile widziane portfolio z przykładami opracowanych publikacji) na adres: 

pawel.zietek@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. 

 


