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Zadania/Rola w zespole
•

•
•
•

gromadzenie danych i przygotowywanie wielowymiarowych analiz i raportów na potrzeby
władz uczelni, w zakresie: rynku edukacyjnego, rankingów i akredytacji, finansów w
obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, rynku pracy, efektywności kształcenia i badań
udział w procesie kontrolingu
ocena szans i zagrożeń wynikających z podjęcia określonych działań
opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych narzędzi i rozwiązań analitycznych

Wymagania
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe (mile widziane: statystyka, matematyka, ekonomia, finanse)
doświadczenie na podobnym stanowisku
znajomość języka angielskiego
umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność formułowania wniosków na
podstawie danych
zainteresowanie tematyką statystycznej analizy danych i oprogramowaniem analitycznym
samodzielność, otwartość, dobra organizacja pracy
umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:
•
•
•

znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej
doświadczenie w zakresie analiz związanych z obszarem szkolnictwa wyższego i nauki
wiedza z zakresu badań nad szkolnictwem wyższym

Dokumenty
•
•

CV
list motywacyjny

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

marzec 2018 r.

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.04.2018

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres: hr6@pg.edu.pl

W tytule prosimy wpisać „ Analityk”

Oferujemy:
•
•
•
•
•

ciekawą pracę z zespołami naukowców
nowe wyzwania wspierające rozwój zawodowy i podnoszące kwalifikacje
bezpośrednią współpracę z władzami uczelni
dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji
stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

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.

