
Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: 

LABORANT w Zakładzie Technik Realizacyjnych 

 

Miejsce Pracy: 

Wydział Rzeźby, Zakład Technik Realizacyjnych, Warsztat Tworzyw Sztucznych, 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań 
 
Nazwa Stanowiska: 

laborant 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe; 

 doświadczanie w obszarze materiałoznawstwa, technik rzeźbiarskich i tworzyw sztucznych 

związanych z dziedziną rzeźby; 

Wymagania dodatkowe: 

 zdolności pedagogiczne, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

 dobra organizacja pracy, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 inicjatywa, 

 otwartość, 

 elastyczność, 

Główne obowiązki: 

 wsparcie w zakresie przedmiotu Materiałoznawstwo i techniki rzeźbiarskie w obszarze 

ćwiczeń praktycznych i wykładów tematycznych; 

 pomoc przy realizacji nowatorskich form przestrzennych w Warsztacie tworzyw sztucznych; 

 prowadzenie praktyk warsztatowych w ramach Zakładu Technik Realizacyjnych Wydziału 

Rzeźby UAP; 

 pomoc w innych pokrewnych pracach projektowych i artystycznych zgodnych z ramowym 

programem kształcenia Wydziału Rzeźby UAP; 

 pomoc techniczna studentom UAP; 

 opieka nad wyposażeniem Warsztatów Zakładu Technik Realizacyjnych UAP; 

 obowiązki pracownika wymienione w Rozdziale II Kodeksu pracy art. 100, § 1, § 2; 

Oferujemy: 

 możliwość rozwoju zawodowego/artystycznego, 

 pracę w prężnie rozwijającej się Uczelni Wyższej, 

 zatrudnienie na umowę o pracę, 

 

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 27 stycznia 2020 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. 

 

 


