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KOMUNIKAT NR 46/17 

 

 
Informuję, że Wydział Energetyki i Paliw 
poszukuje kandydatów na  stanowisko 

 
 

pracownika inżynieryjno-technicznego. 
 
 

 
 

Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe, kierunkowe z zakresie materiałoznawstwa, inżynierii mechanicznej lub pokrewne, 
2) doświadczenie praktyczne w zakresie konstrukcji maszyn, 
3) dobra znajomość programu Solidworks, potwierdzona odpowiednim certyfikatem, 
4) odbyte szkolenie w zakresie: wymiarowanie i tolerowanie geometryczne, potwierdzone certyfikatem, 
5) praktyczne umiejętności prowadzenia prac naukowo-badawczych, 
6) odbyte praktyki lub staże naukowe, 
7) znajomość podstaw materiałoznawstwa w zakresie materiałów termicznych oraz w zastosowaniu do 

wymienników ciepła, 
8) wiedza w zakresie materiałów i powłok antykorozyjnych ze szczególnym odniesieniem do odporności w 

środowisku czynnika niskowrzącego, 
9) podstawowe umiejętności projektowania automatyki przemysłowej, 
10) co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu dużych projektów konstrukcyjnych, 
11) doświadczenie w zakresie projektowania instalacji pneumatycznej/hydraulicznej, 
12) podstawowe umiejętności w zakresie projektowania układów wykorzystujących odnawialne źródła energii, 
13) znajomość oprogramowania MES (Abaqus, Ansys, Solidworks Simulation lub podobnych), 
14) praktyka w projektowaniu stanowisk badawczych (znajomość oprogramowania do Rapid Prototyping, doboru 

napędów i techniki napędowej), 
15) posiadanie dorobku naukowego, 
16) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w rozumieniu ESKOJ). 

 
 
Zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu na czas określony z możliwością przedłużenia. 
 
 

Zgłoszenie winno zawierać: 
 

1) CV, 
2) list motywacyjny, 

3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i 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 2016 r. poz. 922).” 
 
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 Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, 
pawilon D-4, IV piętro, pok. nr 121, (tel. 12 617 20 66) w terminie do 9 maja 2017 r. 
 
 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 

 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


