
Politechnika Częstochowska  

ul. Dąbrowskiego 69 

42-201 Częstochowa 

 

Ogłasza konkurs na stanowisko: 

Pracownika technicznego  

w Instytucie Technologii Mechanicznych  

 

1. Wymagania: 

 wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o profilu mechanicznym, 

 doświadczenie związane z obsługą maszyn do obróbki skrawaniem i plastycznej 

(tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka do płaszczyzn, prasa mechaniczna, nożyce 

gilotynowe), 

 znajomość technologii obróbki skrawaniem i plastycznej, 

 znajomość rysunku technicznego, 

 znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

 komunikatywność, staranność, chęć do nauki, zaangażowanie, motywacja do pracy. 

2. Opis stanowiska pracy: 

 Do obowiązków pracownika będzie należała obsługa maszyn i urządzeń będących na 

wyposażeniu Zakładu Automatyzacji Produkcji i Technologii oraz Zakładu 

Bioinżynierii i Obróbki Plastycznej. 

3. Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pół etatu, 

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:                                                                                

 

 CV oraz list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzurą:    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę 

Częstochowską z siedzibą w Częstochowie przy ul. Generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa , dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 

poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich 

danych oraz ich poprawiania.  

 Jeśli kandydat chce brać udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, 

proszony jest o dopisanie następującej klauzuli: „Ponadto,  wyrażam  dobrowolnie  

zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w dostarczonych  przeze  

mnie dokumentach  aplikacyjnych przez  Politechnikę Częstochowską, ul. Dąbrowskiego 

69, 42-201 Częstochowa, również w celu realizacji przyszłych procesów 

rekrutacyjnych”. 

 



 

5. Termin składania ofert: od 28.03.2018 r. do 6.04.2018 r.  

 

Dokumenty aplikacyjne, można składać pocztą lub bezpośrednio w Politechnice 

Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, w pokoju nr 11 z dopiskiem 

„Oferta pracy na stanowisko: pracownika technicznego w Instytucie Technologii 

Mechanicznych”.   

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi wymagania 

formalne. 
 


