REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na 2 stanowiska
ASYSTENTA NAUKOWEGO
w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.05 r. Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z póź. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz
wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. posiadanie co najmniej tytułu magistra, kierunek Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub
Biotechnologia;
2. znajomość zagadnień dotyczących termodynamiki i wymiany ciepła i masy oraz procesów suszenia
paliw;
3. obsługa specjalistycznej aparatury badawczej – analizatory elementarne składu paliwa, obsługa
kalorymetru, obsługa kamery termowizyjnej, zestaw do analizy sitowej;
4. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań i eksperymentów naukowych;
5. umiejętność przeprowadzania analizy paliwowej oraz analizy sitowej rozkładu ziarnowego;
6. umiejętność opracowywania i analizy wyników badań;
7. obsługa programów: AutoCAD, obsługa pakietu MS Office;
8. znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii technicznej;
9. umiejętność sporządzania raportów z badań oraz sprawozdań w języku polskim i angielskim;
10.umiejętność szybkiego uczenia się oraz pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie o zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego skierowane do JM
Rektor Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału IŚiB
2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
3. Dyplomy, odpisy lub uwierzytelnione kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających
kwalifikacje kandydata
4. Autoreferat zawierający wykaz dorobku naukowego, zawodowego, organizacyjnego oraz odbytych
staży
5. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem
pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164
poz. 1365 z późn. zm.
6. Kopie posiadanych świadectw pracy
7. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Konkurs dotyczy zatrudnienia na 9/10 etatu w ramach Projektu Strategicznego „Zaawansowane technologie
pozyskiwania energii – zadanie nr 1 nr umowy SP/E/1/67484/10 pt: „Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin” na
okres 1,5 roku w ramach ETAPU nr 5
Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją należy składać w:
Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, 42–201 Częstochowa,
ul. Dąbrowskiego 73, w terminie do 11.06.2013
Rozstrzygnięcia konkursu do dnia 12.06.2013r.
Informacje o wynikach konkursu udzielane będą w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii pod numerem 34/3250463
Planowane zatrudnienie od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. (zgodnie ze statutem PCz)
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