
   
 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY  

specjalista / samodzielny referent / starszy referent (w zależności od stażu pracy) 

 

W WYMIARZE pełnego ETATU – NA ZASTĘPSTWO 

w Dziale Badań Naukowych PK 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) Obsługa administracyjno-techniczna poczty przychodzącej i wychodzącej, 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

b) Sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanymi usługami 
badawczymi, w tym umów z podmiotami zewnętrznymi, potwierdzeń przyjęcia 
zamówienia, aneksów oraz protokołów rozbieżności do umów, faktur i innych 
dokumentów dotyczących realizowanych usług badawczych. 

c) Kontrola terminowości realizowanych prac usługowych, w tym obliczanie kosztów 
zrealizowanego etapu lub całości umowy, fakturowanie wykonanych etapów lub 
całości umowy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

d) Obsługa administracyjno-finansowa tematów badawczych i usługowych, w tym: 
założenie teczki tematu i utworzenie konta kosztowego w systemie HMS, 
weryfikacja kompletności i poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów 
księgowych rozliczających temat, weryfikacja dokumentów księgowych pod 
względem dostępności środków w obrębie danej kategorii kosztów, 
ewidencjonowanie planowanych i poniesionych kosztów, kontrola terminowości 
realizowanych zadań. 

e) Udział w opracowaniu rocznych i okresowych analiz i sprawozdań z zakresu 
działalności naukowo-badawczej, rozwojowej i usługowej, przeznaczonych dla 
władz uczelni oraz innych instytucji i urzędów. 

f) Wykonywanie innych prac wynikających z bieżącej pracy działu, zleconych przez 
kierownika. 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie na stanowisku: 
- specjalista: wyższe  
- samodzielny referent/starszy referent: wyższe 
b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy)  
- specjalista: 3 lata 
- samodzielny referent/starszy referent: niewymagane 
c) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku  
- specjalista: 2 lata  
- samodzielny referent/starszy referent: niewymagane 
d) znajomość języków obcych niewymagana 



e) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: biegła znajomość obsługi 
komputera (pakiet MS Office), umiejętność poprawnego formułowania pism 
f) inne: samodzielność, dokładność i systematyczność, umiejętności komunikacyjne 
i pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją 
czasu, zdolność analitycznego myślenia 

3. Dodatkowe wymagania:  

mile widziana znajomość zasad funkcjonowania wyższej uczelni 

4. Wymagane dokumenty:  

o szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

o list motywacyjny;  

o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

o kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

o kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż 

pracy, doświadczenie zawodowe oraz 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 

lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy kadry2@pk.edu.pl  

w terminie do 10 lutego 2023 r. 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko specjalista / samodzielny referent / starszy referent „NA 

ZASTĘPSTWO” w Dziale Badań Naukowych PK 

w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: 

konkurs na stanowisko specjalista / samodzielny referent / starszy referent „NA 

ZASTĘPSTWO” w Dziale Badań Naukowych PK 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane 
jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.  

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 

stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

mailto:kadry2@pk.edu.pl


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  20.02.2023 do 28.02.2023. Dokumenty, które nie 

zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

 

 

 


