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POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

Ogłasza konkurs na stanowisko pracy 

Starszy Referent/Specjalista ds. administracyjnych – Broker Technologii 

w zależności od stażu pracy 

w wymiarze 1 etatu, w Centrum Transferu Technologii 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 gromadzenie informacji o badaniach prowadzonych na Uczelni, mających wysoki 

potencjał komercjalizacyjny, w tym prowadzenie i aktualizacja bazy danych; 

 diagnozowanie potrzeb otoczenia gospodarczego i komunikowanie ich 

w środowisku naukowym; 

 poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych; 

 analiza potrzeb rynkowych; 

 analiza potencjału badawczego Uczelni pod kątem konkretnych zapytań z rynku; 

 analiza technologii i rynku pod kątem wyceny technologii; 

 organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze s2b (science to business). 

2. Niezbędne wymagania:  

 wykształcenie: wyższe; 

 staż pracy w przypadku Specjalisty: min 3 lata; 

 znajomość procesów związanych z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią; 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów MS Office;  

 doświadczenie zawodowe: analizy rynkowe, prowadzenie projektów; 

 znajomość procesów związanych z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią; 

 znajomość języków obcych: biegła znajomość j. angielskiego. 

3. Dodatkowe wymagania:  

 umiejętność dokonywania wyceny technologii; 

 umiejętność dokonania analizy potencjału komercyjnego technologii;  

 znajomość procedur związanych z ochroną praw własności intelektualnej wyników 

badań; 

 umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole; 

 wysoka precyzja i dokładność w wykonywaniu zadań;  

 komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów. 

 

4. Wymagane dokumenty:  

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

 list motywacyjny;  

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż 

pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.  
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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 23.10.2019 r. 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko 

Broker Technologii –CTT. 

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  8-15 listopada 2019  Dokumenty, które nie 

zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

 

 


