Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nauczyciela akademickiego
Nr ref. APL/1210/26/12
Wymagania kwalifikacyjne:
Tytuł zawodowy magistra
Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym, osiągnięcia organizacyjne,
Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej
Wymagane dokumenty:
zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej oraz pracy na stanowisku kierowniczym,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów
wyższych w dziedzinie: uprawnienia trenerskie I klasy, akademia wychowania fizycznego
oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania
konkursu,
informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców
prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo – badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia
i zajmowanego stanowiska,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, oraz co najmniej 2 opinie świadczące o
kwalifikacjach kandydata w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w WUM po raz pierwszy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
Wyższym.
Mile widziane:
referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje.
Oferty mogą być składane w terminie do 09.03.2012r. w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 203, w zaklejonej kopercie z
podaniem numeru referencyjnego na kopercie.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca
Kontakt: 22 572-02-27
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana
procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182
poz. 1228)

