
 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY  

MŁODSZEGO REDAKTORA 

W WYMIARZE ½ ETATU W WYDAWNICTWIE PK 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) adiustacja i korekta monografii i czasopism naukowych oraz podręczników, 

b) obliczanie objętości publikacji i przygotowanie kosztorysu książki, 

c) przygotowanie dokumentacji dla Archiwum PK, 

d) współpraca z autorami w zakresie przygotowania publikacji do druku, 

e) współpraca z Działem Poligrafii. 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie: wyższe, filologia polska lub edytorstwo, 

b) znajomość języków obcych: angielski w stopniu komunikatywnym, 

c) znajomość zasad edytorskich,  

d) wiedza z zakresu redakcji technicznej i przygotowania publikacji do druku,  

e) obsługa programu komputerowego MsOffice. 

3. Dodatkowe wymagania:  

a) mile widziane praktyki wydawnicze, 

b) mile widziana znajomość zasad organizacji wydawnictwa, 

c) znajomość prawa autorskiego i prasowego,  

d) obsługa programu komputerowego InDesign, 

e) umiejętność prowadzenia mediów społecznościowych i aktualizowania wpisów na 

stronie www. 

 

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 kadry1@pk.edu.pl  

mailto:kadry1@pk.edu.pl


w terminie do 6 lutego 2023 r. 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko młodszego redaktora w Wydawnictwie PK ½ etatu,  

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

wpisać: konkurs na stanowisko młodszego redaktora w Wydawnictwie 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.  

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

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  20.02.2023 do 27.02.2023. Dokumenty, które 

nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  


