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Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY  

Specjalista – rzecznik-mediator 

W WYMIARZE 1/5 ETATU w pionie Prorektora ds. nauki 

 

zatrudnienie na czas określony od 01.10.2019 do 30.09.2023 (4 lata) 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 rozpatrywanie skarg i apelacji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, dotyczących 

realizacji prac badawczych oraz zatrudnienia, 

 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami naukowymi i naukowo-
dydaktycznymi (w tym konfliktów pomiędzy opiekunami naukowymi a poczatkującymi 
naukowcami) oraz pracownikami a pracodawcą. 
 

2. Niezbędne wymagania:  

 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, 

 posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, preferowane wykształcenie prawnicze, 
 doświadczenie w pracy naukowej,  
 biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie,  
 znajomość Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

3. Dodatkowe wymagania: 

 mile widziane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku, 
 posiadanie umiejętności i cech mediatora, 

 znajomość metod i technik mediacyjnych. 
 

4. Wymagane dokumenty:  

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  
 list motywacyjny;  
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy potwierdzony 

świadectwami pracy;  

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  
 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 29 sierpnia 2019 r.  

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko Specjalista – Rzecznik - mediator 
 

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 16-30.09.2019 r. Dokumenty, które nie zostaną 

odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  


