
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTY W OŚRODKU TRANSFERU TECHNOLOGII

Wymagania obligatoryjne: 

 wykształcenie wyższe,  preferowane techniczne;

 umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą
przedsiębiorstw i jednostek otoczenia biznesu oraz kadrą naukową Uczelni;

 znajomość Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point oraz programów
graficznych;

 umiejętność organizacji pracy własnej;

 dokładność, odpowiedzialność, terminowość;

 wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 umiejętność  obsługi  sprzętu  komputerowego  i  multimedialnego  oraz  znajomość
zagadnień sieciowych;

 doświadczenie zawodowe w sektorze B2B;

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zadania:

 inicjowanie  kontaktów  z  przedsiębiorstwami  w  celu  rozpoznania  bieżących  i
przyszłych potrzeb technologicznych oraz budowania długoterminowych relacji;

 identyfikacja  kompetencji  i  zainteresowań  pracowników  naukowych  Politechniki
Świętokrzyskiej  w  celu  dopasowania  ich  do  bieżących  lub  przyszłych  potrzeb
przedsiębiorców;

 opracowywanie  graficzne  i  merytoryczne  ofert  technologicznych  i  ich  aktywna
promocja;

 promocja  oferty  Politechniki  Świętokrzyskiej  poprzez  stronę  internetową,  media
społecznościowe, udział w targach i spotkaniach branżowych;

 organizowanie  i  udział  w  spotkaniach  zespołów  naukowych  Politechniki
Świętokrzyskiej z przedstawicielami otoczenia biznesu;

 udział  w  realizacji  projektów  związanych  z  działalnością  Ośrodka  Transferu
Technologii,

Oferujemy:

 stabilne zatrudnienie na największej technicznej Uczelni w regionie;

 odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w młodym zespole nastawionym na osiąganie
sukcesów.



Planowany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2021 r. 

Procedura wyboru:
Osoby  zainteresowane  proszone  są  o  przesłanie  swojego  CV  ze  zdjęciem  na  adres
jbonar@tu.kielce.pl do  dnia  18.06.2021  r.  wraz  ze  zgodą  na  przetwarzanie  danych
osobowych przez Politechnikę Świętokrzyską, której wzór stanowi załącznik do dokumentów
aplikacyjnych .

Po  ocenie  formalnej,  wybrane  osoby  zostaną  zaproszone  na  rozmowę  kwalifikacyjną  do
Ośrodka  Transferu  Technologii  Politechniki  Świętokrzyskiej  przy  al.  Tysiąclecia  Państwa
Polskiego 7, 25-314 Kielce, budynek Auli Głównej pok. 14.
Uprzejmie informujemy że konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 34 24 471.

mailto:jbonar@tu.kielce.pl


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeby rekrutacji i zatrudnienia na
stanowisko specjalisty w Ośrodku Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

Ja,  niżej  podpisany/a……………………………………………………………wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie przez Politechnikę Świętokrzyską moich danych osobowych zawartych w złożonych
dokumentach  dla  potrzeb  rekrutacji  i  zawarcia  umowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1). Niniejsze oświadczenie dotyczy również zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, a które przedkładam dodatkowo i dobrowolnie.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam
ponadto,  że  zostałem/am  poinformowany/na  o  przysługującym  mi  prawie  dostępu  do  treści  tych
danych  i  możliwości  ich  poprawienia,  a  także  o  prawie  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  tych
danych w każdym czasie.

………………………………………………………

Data i podpis
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