PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU

Na podstawie art.118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia
26 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

Dziekan Wydziału Kosmetologii za zgodą JM Rektora
Ogłasza konkurs na stanowisko

INSTRUKTORA
do prowadzenia zajęć z przedmiotu odnowa biologiczna, hydroterapia, wychowanie fizyczne

WYMAGANIA:


Wykształceni wyższe tytuł magistra ( odnowa biologiczna, wychowanie fizyczne)



Co najmniej rok doświadczenia pracy ze studentami



Przygotowanie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej



Dobra znajomość języka angielskiego

Osoby ubiegające się o stanowisko Instruktora na Wydziale Kosmetologii powinny złożyć:
1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału.
2. Podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv), (prosimy o załączenie klauzuli „Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z
dnia 13 czerwca 2016 r. , Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
5.Wykaz dorobku naukowego.
6. Kserokopie świadectw pracy.

7. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym.
8. Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego
pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać w zamkniętych kopertach i
ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dziekana Kosmetologii– p. 114)
Termin składania dokumentów upływa w dniu 20.06.2017 roku
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21.06.2017 roku . O godzinie rozmowy kandydaci
zostaną powiadomieni telefonicznie.
Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko tych kandydatów, którzy zostaną
wybrani na podstawie analizy dostarczonych dokumentów.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21.06.2017 roku.
O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji
konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia
kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Dziekan Wydziału Kosmetologii
dr n. med. Iwona Dzieńdziora

