OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO Studenta-AMBASADORA W PROJEKCIE RAW MATERIALS AT
SCHOOLS (RM@Schools-ESEE)
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ogłasza nabór na stanowisko: AMBASADORA W PROJEKCIE RAW MATERIALS
AT SCHOOLS-ESEE (Kierownik projektu RM@Schools-ESEE dr hab. inż. Radosław Pomykała, Prof. Uczelni)
RM@Schools-ESEE to projekt Wider Society Learning (WSL), którego celem jest popularyzacja surowców oraz zawodów
związanych z branżą górniczą wśród uczniów, szczególnie w regionie ESEE (East and South East Europe/ Europa Wschodnia
i Południowo-Wschodnia).
Kandydat











powinien spełniać następujące wymagania:
ukończony przynajmniej II rok studiów inżynierskich na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2,
doświadczenie w organizacji wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, w tym w
organizacjach pożytku publicznego,
doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu stron internetowych,
doświadczenie w działaniach w organizacjach studenckich lub kołach naukowych,
sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
doświadczenie w organizacji i prowadzeniu prac biura,
doświadczenie w prowadzeniu profili mediów społecznościowych,
doświadczenie w pracy w projektach EIT Raw Materials.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1.
podanie,
2.
CV,
3.
kwestionariusz osobowy,
4.
odpis świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełniane wymagania,
5.
dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B-2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: rawd-trip@agh.edu.pl w terminie do dnia: 7 sierpnia 2020 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10 sierpnia 2020 roku
Zastrzegamy sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata spełniającego wymienione wyżej wymagania.
Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj.
imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne
informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiące załącznik do komunikatu.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią
informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona
Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

