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OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM  
(nr Z30-2010-001) 

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ogłasza rekrutację w ramach realizacji projektu pt. 
„Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku  
o działaniu śródbłonkowym” na stanowisko:  

Pracownik ds. administracyjnych (1/2 etatu) 

 

Do zadań zatrudnionej osoby w ramach prac nad zadaniem nr 25 będzie należeć: 

• administrowanie projektem  
• prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej  
• prowadzenie sprawozdawczości 
• kontakty z liderem oraz partnerami projektu oraz instytucjami współpracującymi 
• przygotowywanie umów w związku z pracami związanymi z realizacją zadania 
• przygotowywanie specyfikacji zakupów aparatury naukowej oraz materiałów laboratoryjnych 
• zakup oraz gospodarowanie materiałami biurowymi 
• nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywania zleconych usług, 

 
Wymagania: 

• wyższe wykształcenie najlepiej z dziedziny nauk technicznych  
• podstawowa wiedza i doświadczenie w obszarze związanym z funduszami Unii Europejskiej 
• umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowym oprogramowaniem biurowym (w tym 

m.in. pakiet MS Office, poczta elektroniczna, etc.) 
• umiejętność analitycznego myślenia 
• dyspozycyjność (regularna praca biurowa) 
• dobra znajomość języka angielskiego 

 
Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres 
e-mail: webfizjologia@awf.krakow.pl w terminie do dnia  09.07.2010 r.  

Uwaga! W temacie wiadomości e-mail z dokumentami aplikacyjnymi proszę koniecznie umieścić numer 
oferty pracy. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 

Numer i nazwa zadania badawczego: 25. Badanie procesów adaptacji śródbłonka naczyniowego do 
wysiłku fizycznego 

Jednostka odp. za realizację zadania: Katedra Fizjologii i Biochemii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,  

al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 
 


