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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

 

1. Nazwa stanowiska pracy: 

Pracownik Laboratorium Modeli i Makiet 

2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

a) wykształcenie co najmniej zawodowe,  

b) doświadczenie zawodowe w zakresie stolarstwa,  

c) umiejętność obsługi maszyn stolarskich,  

d) umiejętność czytania i rozmienia rysunków technicznych wykonawczych,  

e) znajomość technologii materiałów stolarskich.  

3. Dodatkowe wymagania: 

a) preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań,  

b) mile widziane dokumenty potwierdzające doskonalenie warsztatowe z zakresu najnowszych 

technologii i oprzyrządowania w zakresie stolarstwa, 

c) pożądane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą                   

i doświadczeniem, umiejętność pracy w zespole.  

4. Zakres obowiązków: 

a) wspomaganie procesu dydaktycznego w zakresie zdobywania warsztatu zawodowego i rozwoju 

artystycznego - wykonywanie modeli i prototypów mebli i elementów wyposażenia wnętrz  

projektowanych prac studentów. 

b) realizacja wystaw i ekspozycji prac studentów Wydziału. 

c) współpraca w realizacji prac naukowo badawczych pracowników i studentów Wydziału 

5. Wymiar etatu: 1,0 (pełen) 

6. Wymagane dokumenty : 

a) List motywacyjny, 

b) Curriculum Vitae  

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  

d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych (w budynku głównym  ASP                            

w Krakowie przy pl. Matejki 13, pok. 108 lub na Wydziale Architektury Wnętrz –ul. Humberta 3) do dnia 

22.09.2015r. 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                         

z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182)” . 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia                          

o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia 

kandydatury do zatrudnienia. 


