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KOMUNIKAT NR  14/16 

 

Informuję, że Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

 

 pracownika inżynieryjno-technicznego. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie minimum średnie techniczne, 
2) doświadczenie na podobnym stanowisku (staż minimum 2 lata), 
3) umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w Pracowni Szlifierskiej oraz znajomość zasad ich konserwacji        

i bieżącego utrzymania, 
4) umiejętność cięcia próbek i minerałów oraz ich przygotowania do preparatyki petrograficznej (w tym 

próbek ziarnowych), 
5) umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych do światła przechodzącego nakrywanych 

szkiełkiem nakrywkowym oraz polerowanych (w tym barwionych na porowatość), 
6) umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych do światła odbitego (w tym do badań Ro), 
7) umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych obustronnie polerowanych do obserwacji 

inkluzji ciekło-gazowych oraz do mikrosondy elektronowej SEM, 
8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i urządzeń biurowych, 
9) dokładność, samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy, zdolność szybkiego uczenia się, 

umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów. 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia, w tym również na 
czas nieokreślony.. 
Przewidywany okres zatrudnienia od 01 października 2016 r. 
 
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 2015 r. poz. 2135                           
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 w Biurze Administracyjnym Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
AGH w Krakowie, al. Mickiewicza 30, paw. A-0, II piętro, pok. nr 216 w terminie do                                        

18 lutego 2016 roku. 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
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