
Politechnika Krakowska 

ogłasza konkurs na stanowisko  
Specjalista (Ekspert ds. nauka + biznes) 

¼ etatu  
(zatrudnienie na czas określony od 1 marca do 31 lipca 2018r.)  

w projekcie „Business Boost for Małopolska” 
 

w Centrum Transferu Technologii 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
 identyfikacja ofert technologicznych wśród małopolskich i zagranicznych 

przedsiębiorców; 
 inicjowanie i moderowanie współpracy z hiszpańskimi firmami;  
 wsparcie merytoryczne dla MSP w trakcie prezentacji ich ofert technologicznych 

podczas targów i misji gospodarczych;  
 wsparcie merytoryczne przy organizacji Gali Innowator Małopolski 2018 (identyfikacja 

i zaproszenie gości promujących idee innowacyjności w Małopolsce); 
 identyfikacja najciekawszych, rozwijających się technologii wzbudzających 

największe zainteresowanie przedsiębiorców biorących udział w projekcie.  
 

2. Niezbędne wymagania: 
a) wykształcenie: wyższe 
b) staż pracy: minimum 3 lata 
c) doświadczenie zawodowe: min. 3 lata doświadczenia w realizacji zadań 
zmierzających do transferu technologii do biznesu,  min. 3 lata doświadczenia we 
współpracy z międzynarodowymi klastrami, uczelniami oraz stowarzyszeniami 
przedsiębiorców w Hiszpanii, min. 2 lata doświadczenia w stymulowaniu projektów 
współpracy na styku biznesu i nowych technologii, min. 2 lata doświadczenia w 
organizacji konferencji i misji gospodarczych nastawionych na współpracę 
międzynarodową  
d) znajomość języków obcych:  hiszpańskiego i angielskiego na poziomie Proficiency 

 
3. Dodatkowe umiejętności :  

a) prawo jazdy kat. B  
b) dokładność, odpowiedzialność i sumienność; 
c) zdolność myślenia analitycznego; 

d) znajomość pakietu MS Office (Excel, Word); 
e) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu 
 

4. Wymagane dokumenty:  
    a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); 

      b) list motywacyjny; 
      c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 
      d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 
      e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  
       doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności. 

 
Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. 

Warszawskiej 24, pok.137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00  w 

terminie do dnia 16  lutego br.  

Teczka  z dokumentami powinna zawierać dopisek: „Dotyczy konkursu na stanowisko 

Specjalista (Ekspert ds. nauka + biznes w projekcie „Business Boost for Małopolska)” 



Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 
kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 
stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w 
Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 
15.03.2018r. do 23.03.2018r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną 
komisyjnemu zniszczeniu. 

 
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 
 
 
 

 


