Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko: laborant
Wymiar: pełen etat
Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Wydział Architektury i Wzornictwa
Laboratorium BioDesignu
Główny zakres zadań:
• Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonego projektowania
• Opracowanie rozwiązań uwzględniających zastosowanie ekologicznych materiałów do wytwarzania form
przestrzennych
• Prowadzenie eksperymentów dotyczących technik produkcji ekologicznych materiałów oraz różnych technik
ich przetwórstwa
• Dobór wyposażenia Laboratorium
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunku projektowym
• Uczestnictwo w projektach badawczych
• Min. 2-letnie doświadczenie w branży projektowej
• Komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole
• zdolności praktyczne
Wymagane dokumenty:
• Podanie o pracę;
• Curriculum Vitae;
• Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
• Oświadczenie: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV na potrzeby
procesu rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Artystyczne w Poznaniu z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29, 61745, Poznań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).”
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z siedzibą:
Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań. Dane zbierane są na potrzeby aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy przesłać pocztą lub składać osobiście
w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, pok. 216 w godz. 9.00 do
15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:alicja.borowska-wozniak@uap.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 09 kwietnia 2019 r. godz. 15.00
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie
wybranych kandydatów bez informowania o tym pozostałych oraz prawo do powiadomienia o końcowym wyniku
rekrutacji jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Artystycznego i nie pociąga
za sobą konieczności jej uzasadnienia.

