
Politechnika Częstochowska  

ul. Dąbrowskiego 69 

42-201 Częstochowa 

 

Ogłasza konkurs na stanowisko 

referenta technicznego 

w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym PCz 

 

1. Wymagania: 

 Doświadczenie w dziedzinie badań procesów fizycznych w układach 

nanostrukturalnych 

 Doświadczenie w zakresie modelowania zjawisk w układach nanostrukturalnych  

 Znajomość zagadnień technologii wytwarzania materiałów supramolekularnych 

 Znajomość zagadnień kształtowania struktur energetyki molekularnej i 

nanoelektroniki  

 Doświadczenie w interkaljacyjnej inżynierii nanokrystalicznej 

 Znajomość zagadnień współczesnych urządzeń energetyki molekularnej 

 Znajomość języka polskiego w przypadku aplikacji dla obcokrajowców 

2. Opis stanowiska pracy: 

 Praca w laboratorium naukowym 

 Planowanie procesów produkcyjnych nanostrokturalnych materiałów do 

wykorzystania w magazynowaniu energii 

 Wytwarzanie i badanie właściwości wytworzonych materiałów 

 Optymalizacja procesów produkcyjnych  

 Obsługa urządzeń i aparatury laboratoryjnej, w tym reaktora plazmowego 

 Wykonywanie pomiarów i kalibracji urządzeń pomiarowych 

 Konserwacja urządzeń laboratoryjnych 

3. Oferujemy: 

 Pracę w laboratorium zajmującym się wytwarzaniem materiałów oraz gotowych 

podzespołów jak i całych magazynów energii 

 Rozwój zawodowy 

 Dostęp do nowatorskich i innowacyjnych urządzeń oraz technik produkcyjnych i 

pomiarowych 

4. Wymagane dokumenty i doświadczenia: 

 

 CV oraz list motywacyjnyopatrzone 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 7.02.2018 r. do 15.02.2018 r. 

 

Dokumenty aplikacyjne, można składać pocztą lub bezpośrednio w 

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

dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko …”.   

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


