Zamawiający:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko Asystenta Projektu w projekcie dofinansowanym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy
pn.: ”Inżynieria Materiałowa – Ciekawe studia, pewna przyszłość”.

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: od 08.10.2012 r. do 19.10.2012 r.

Miejsce realizacji projektu:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
oraz
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
Opis przedmiotu zamówienia
Asystent Projektu „Inżynieria Materiałowa – ciekawe studia, pewna przyszłość”–
Specjalista administracyjny. Projekt współfinansowanym z EFS w ramach POKL.
Wymiar etatu – 1/5 etatu.

Kluczowe obowiązki kandydata:
Główne zadania, które będą powierzane pracownikowi na ww. stanowisku:
•

przygotowanie

list,

umów

i

wszelkich

dokumentów

potrzebnych

do

funkcjonowania Projektu, w tym: przygotowanie „Regulaminu przyznawania

stypendiów dla studentów kierunku zamawianego”, przygotowanie „Deklaracji
uczestnictwa studentów w Projekcie”,
•

prowadzenie list obecności na zajęciach wyrównawczych, dedykowanych, kursach
i szkoleniach,

•

prace w ramach programu stypendialnego,

•

monitoring rezultatów polegający na sprawdzaniu list studentów na danym
semestrze, list obecności, list stypendystów,

•

opracowywanie bieżących raportów przedstawianych Kierownikowi,

•

prace nad stroną internetową Projektu,

•

prace w ramach budżetu Projektu.

POSZUKIWANY PROFIL KANDYDATA:
1. Wymagane wykształcenie:
Tytuł naukowy profesora lub stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa
2. Wymagane wykształcenie:
Wykształcenie wyższe
3. Wymagane doświadczenie:
•

posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy,

•

doświadczenie w realizacji projektów.

4. Pożądane cechy osobiste kandydata:
1) komunikatywność,
2) odpowiedzialność,
3) zaangażowanie w pracę,
4) wysoka kultura osobista.
5. Umiejętności kandydata:
1) umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dobra organizacja pracy własnej,
4) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administracji.

Sposób i termin złożenia oferty
Ofertę należy składać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do 19.10.2012 r. do godziny
9.00.
Oferta powinna zawierać:
− kwestionariusz osobowy
− życiorys zawodowy
Osoba do kontaktu:
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl.,
tel. (32) 603 41 00,
Pokój: 122,
e-mail: jerzy.labaj@polsl.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania
przyczyn. W przypadku odwołania postępowania oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

