FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent – dwa stanowiska
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
DATA OGŁOSZENIA: 03.07.2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.08.2017r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: geomatyka, geodezja, geomatics and vocabulary, kataster,
miernictwo inżynieryjne, gospodarka nieruchomościami.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1) posiadają co najmniej dyplom magistra inżyniera na kierunku Geodezja i Kartografia
lub uzyskają, do chwili zatrudnienia w Politechnice Świętokrzyskiej, dyplom magistra
inżyniera na kierunku Geodezja i Kartografia,
2) posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
3) zamierzają podjąć pracę w Politechnice Świętokrzyskiej jako podstawowym miejscu
pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.
2. Życiorys (CV).
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Informacja o dorobku dydaktycznym i zawodowym.
6. Oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem
pracy w przypadku wygrania konkursu w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Oferty należy kierować na adres:
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce
Termin składania zgłoszeń upływa dnia 04.08.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie
później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których
oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Environmental, Geomatic and
Energy Engineering

CITY: Kielce, Poland
POSITION: Teaching Assistant
DISCIPLINE: Surveying and Cartography
POSTED: 03.07.2017r.
EXPIRES: 04.08.2017r.
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/ konkursy-na-stanowiska/
KEY WORDS: Geomatics, Surveying, Geomatics and Vocabulary, Cadastral and
Engineering Surveying, Real Estate Economy.
DESCRIPTION (subject area, expectations, comments):
Suitable candidates will:

1) hold a MSc or a higher degree in the field of Surveying and Cartography or will have
obtained the degree of MSc in the field of Surveying and Cartography prior to the
commencement of their employment with Kielce University of Technology,
2) have the knowledge of English at the level enabling them to conduct classes in this
language,
3) take up a job at Kielce University of Technology as the place of their primary
employment, as provided by the Act on Higher Education.
LIST OF REQUIRED DOCUMENTS:
1. Application for employment addressed to HM Rector of the Kielce University of
Technology.
2. Curriculum Vitae (CV).
3. Personal form.
4. Duplicate of the University Diploma.
5. Information on their teaching and professional accomplishments.
6. Declaration that the Kielce University of Technology will be the candidate’s primary
place of employment according to the Act on Higher Education.
All documents should be sent to the following address:
Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce
The deadline for the submission of applications is 04.08.2017. The candidate selection
process will be completed within three months of the date of this advertisement.
The candidates whose applications will not be accepted will have their documents returned.

