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Szczecin, dn. 06.06.2018 r.
K O N K U R S
Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko:
Asystenta
w Zakładzie Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej – Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.
Od kandydata wymaga się posiadania:
 stopnia naukowego co najmniej magistra i zawodowego inżyniera w zakresie elektrotechniki,
energetyki lub pokrewnej,
 dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną
komunikację oraz pisanie publikacji naukowych,
 wskazane posiadanie ukończonego kursu pedagogicznego,
 umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników,
znajomość oprogramowania naukowego,
 zainteresowania problemami techniki morskiej, motywacji do ustawicznego kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji,
 ważnego świadectwa kwalifikacyjnego SEP E w zakresie napięć do 1 kV.
Dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych, wdrożeniowych, a także publikacje
naukowe.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie,
2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),
3. informacje o przebiegu pracy zawodowej,
4. informacje o ewentualnym dorobku dydaktycznym i naukowym,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018, poz. 1000).
Termin przyjmowania dokumentów i rozstrzygnięcia konkursu:
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

10.07.2018 r.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej (pok. 050)
Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin.
Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-385 lub 91 48-09-697.
Dziekan Wydziału Mechanicznego AM
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM

