
Dział Kadrowo-Płacowy                                          
                                 Kraków, 28.06.2017 r.   

 

  

KOMUNIKAT NR 74/17 

 
Informuję, że Centrum Transferu Technologii AGH, 

poszukuje kandydatów na  dwa stanowiska: 
 

pracownika inżynieryjno-technicznego. 
 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe (preferowane z kierunków ekonomicznych, lub marketingowych), 
2) znajomość specyfiki działania uczelni wyższych, 
3) znajomość problematyki badania rynku i analizy danych wraz z umiejętnościami w tym zakresie, 
4) doświadczenie w pracy w obszarze przeprowadzania analiz, 
5) doświadczenie w użytkowaniu systemów informatycznych i obsłudze baz danych, 
6) przedsiębiorczość, komunikatywność i umiejętność publicznych wystąpień,  
7) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, 
8) dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność,  
9) umiejętność pracy pod presją czasu. 

 
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 
Do głównych obowiązków osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało: 

1) wspomaganie procesu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w szczególności:  
a) przygotowywanie raportów o potencjale gospodarczym wyników badań i technologii, 
b) przygotowywanie analiz rynkowych i wstępnych wycen rynkowych, 

2) obsługa baz danych rynkowych, 
3) budowanie i utrzymywanie dobrych relacji ze środowiskiem naukowym i biznesowym AGH. 

 
 
Zatrudnienie w wymiarze  1/2 etatu, na okres próbny z możliwością przedłużenia, maksymalnie do 30.12.2018 r. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w CTT AGH. 
 

Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) list motywacyjny, 

3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, 
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 2016 r. poz. 922).” 
 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) 
kandydatami. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej 
decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 
Dokumenty należy składać w Centrum Transferu Technologii AGH, pawilon H-A2, III piętro, pok. nr 2, w terminie do 
05.07.2017 r.  
 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 

 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


