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SŁOWA KLUCZOWE:

budowa i eksploatacja maszyn, termodynamika,
urządzenia energetyki cieplnej, ogrzewnictwo,
wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo

Zadania/Rola w zespole
•
•

prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym wykładów na studiach I i II stopnia
praca w zespołach badawczych w zakresie wymiany ciepła

Wymagania
•
•

•
•

posiadanie stopnia naukowego magistra inżyniera nauk technicznych w dziedzinie
budowa i eksploatacja maszyn,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie
termodynamiki, urządzeń energetyki cieplnej, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i
chłodnictwa,
znajomość zagadnień z zakresu metod komputerowych w technice cieplnej i modelowania
przepływów jedno i dwufazowych,
możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Dokumenty
•
•
•
•
•
•

podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki,
życiorys (CV),
odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego magistra nauk technicznych,
kwestionariusz osobowy,
informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

25.09.2017

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.10.2017

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub
złożyć w sekretariacie Dziekana pok. 307.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że
administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

