Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
ogłasza
konkurs na stanowisko koordynatora studiów
w Szkole Nauk Społecznych
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację obsługi administracyjnej
studiów w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN.
Kandydat/-ka na powyższe stanowisko powinien/powinna posiadać:







wykształcenie na poziomie wyższym; atutem będzie doświadczenie w samodzielnym
prowadzeniu sekretariatu w instytucji naukowej,
bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
umiejętność łatwego redagowania pism, tworzenia dokumentów i protokołów, w tym
w języku angielskim,
umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów biurowych, m. in. MS
Office (Word, Power Point),
zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zarówno własnej,
jak i w zespole,
wysoką kulturę osobistą.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:



życiorys (CV) w języku angielskim i polskim,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie i umiejętności.

Do dokumentów można dołączyć list rekomendacyjny.
Zgłoszenia zawierające życiorys (CV) w języku angielskim i polskim oraz kopie wymaganych
dokumentów prosimy nadsyłać do 8.08.2017 r. elektronicznie na adres: secretar@ifispan.waw.pl.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Podczas etapu pierwszego Komisja Konkursowa dokona
wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Wybrani w pierwszym etapie
kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
Rozmowy kwalifikacyjne przewidywane są w terminie od 22 do 24 sierpnia 2017 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie może nastąpić począwszy od
1 września 2017 r.
W zgłoszeniu (aplikacji) prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 18.07.2017.
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