Warszawski Uniwersytet Medyczny
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Nr ref. APK/1210- 6 /2017
Wymagania kwalifikacyjne:
 Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze, medyczne lub farmaceutyczne,
 Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy sektora nauki z gospodarką,
 Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania finansowania na projekty
badawcze, w tym badawczo-rozwojowe (B+R) lub w prowadzeniu projektów B+R,
 Doświadczenie w obszarach: transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz zarządzania i ochrony
własności intelektualnej,
 Znajomość mechanizmów finansowych w komercjalizacji wyników badań,
 Doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i ośrodkami
wspierającymi innowacje i komercjalizację wyników badań,
 Umiejętności z zakresu analizy potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań,
 Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.
Pożądane:
 Znajomość przepisów o finansach publicznych, w tym pomocy publicznej oraz programów wsparcia ze
środków krajowych lub funduszy UE,
 Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkół wyższych oraz zadań uczelnianych centrów
transferu technologii,
 Sprawowanie funkcji kierownika co najmniej jednego projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego
w okresie 5-lat od dnia złożenia aplikacji konkursowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 Zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
 Życiorys,
 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów
wyższych, dyplomów uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego (jeśli dotyczy) oraz inne,
potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenie,
 Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 20.02.2017 Informacje: www.wum.edu.pl
Dokumenty przyjmujemy:
 w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego
 pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
z podaniem numeru referencyjnego na kopercie
 pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila.
Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

