Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. procesów przedwdrożeniowych - technolog
Wymiar: pełen etat – 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Wydział Architektury i Wzornictwa - Prototypownia
Główny zakres zadań:
● Tworzenie dokumentacji projektowej,
● Tworzenie prezentacji projektowej,
● Ścisła współpraca z kierownikiem prototypowni oraz z kierownikami projektów badawczych
● Wsparcie techniczne i technologiczne dla kierowników projektów badawczych zwłaszcza w obszarze
oczekiwanych kompetencji (ujęte w punkcie Wymagania)
● Przygotowywanie preliminarzy i kosztorysów dla projektów realizowanych w ramach prototypowni (we
współpracy z innymi działami UAP)
● Pomoc w przygotowaniu plików do cyfrowej obróbki materiału
Wymagania:
● Wykształcenie minimum wyższe (mile widziane w zakresie projektowym uzupełnione wykształceniem
technicznym);
● Doświadczenie w modelowaniu CAD / CAM;
● Doświadczenie w pracach związanych z drukiem 3D FDM
● Doświadczenie w prowadzeniu analiz MES
● Doskonała znajomość tworzyw drzewnych i sztucznych,
● Obsługa komputera w środowisku Windows, obsługa programów komputerowych do prac biurowych i
graficznych;
● Komunikatywność;
● Umiejętność pracy w zespole;
● Zdolności praktyczne;
- ZNAJOMOŚĆ TWORZYW DRZEWNYCH, SZTUCZNYCH ORAZ TECHNOLOGI OBRÓBKI
Mile widziane:
● Umiejętności zarządzania procesem wzorniczym
● Doświadczenie we wsparciu technicznym w procesach produkcji technologicznej;
● Doświadczenie we współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi (projektant / wykonawca/ klient);
● Doświadczenie w obróbce maszyn typu CNC.
Wymagane dokumenty:
• Podanie o pracę;
• Curriculum Vitae;
• Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
• Oświadczenie: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV na
potrzeby procesu rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Artystyczne w Poznaniu z siedzibą: Al.
Marcinkowskiego 29, 61-745, Poznań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).”
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z siedzibą:
Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań. Dane zbierane są na potrzeby aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy przesłać pocztą lub składać osobiście
w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, pok. 216 w godz. 9.00
do 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: maria.habuda@uap.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25 września 2019 r. godz. 15.00
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie
wybranych kandydatów bez informowania o tym pozostałych oraz prawo do powiadomienia o końcowym wyniku
rekrutacji jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Artystycznego i nie
pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

