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KOMUNIKAT NR  1/16 

 

Informuję, że Uczelniane Centrum Informatyki AGH 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

informatyka – pracownika inżynieryjno-technicznego. 

  

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe techniczne (preferowane informatyczne) lub student ostatnich lat kierunków 
informatycznych, 

2) znajomość zagadnień tworzenia współczesnych serwisów internetowych, technologie: HTML5, CSS3, 
JavaScript, z użyciem narzędzi/Framework np. Node.js, Angular.JS, 

3) znajomość zagadnień projektowania struktur relacyjnych baz danych oraz narzędzi związanych                    
z biegłą obsługą przynajmniej jednej z baz danych: Postgresql lub MySQL lub Oracle, 

4) praktyczna umiejętność programowania w przynajmniej jednym z języków: PHP, Python, Ruby, SQL, 
Java, C/C++ lub C#, 

5) znajomość wzorców projektowych i architektonicznych (MVC), 

6) dobra znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem zakresu pojęć technicznych 
(informatycznych). 

 
Dodatkowymi atutami będą: 
 
1) doświadczenie (min. 1 rok) w eksploatacji lub wdrażaniu bazodanowych systemów komputerowych, 

2) certyfikaty związane technologiami IT, 
3) znajomość zagadnień oraz narzędzi związanych z zarządzeniem i strojeniem baz danych (przynajmniej 

jednej z baz danych Oracle, IBM DB2, Postgresql lub MySQL, 
4) znajomość jednego z systemów zarządzania dokumentami i wiedzą np. Alfresco, 
5) znajomość jednej z technik Web Services: REST, SOAP, 
6) umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, 

7) znajomość zagadnień zwinnego programowania, metodyki SCRUM. 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na  okres 3 miesięcy  z możliwością przedłużenia. 
 
Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 

2) list motywacyjny, 
3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, 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 jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182                           

z późn. zm.).” 
 

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 mailowo na adres: sekretariat-uci@agh.edu.pl lub w sekretariacie 
Uczelnianego Centrum Informatyki AGH, paw. C-1, IV piętro, pok. nr 401 w terminie do                                  
31 marca 2016 roku. 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 
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