
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

poszukuje osoby na stanowisko 

Samodzielnego referenta w Dziale Analiz i Rozwoju 

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: 

 przygotowywanie analiz mikro uczelnianych dla Rektora, jednostek organizacyjnych i działów 

administracyjnych Uczelni; 

 sprawowanie nadzoru nad systemami informatycznymi m.in. w zakresie rozliczenia pensum, 

godzin ponadwymiarowych oraz umów dydaktycznych; 

 prowadzenie prac analitycznych i informatycznych związanych z wdrażaniem nowych elementów 

zarządzania procesowego, w tym także rozwiązań informatycznych; 

 projektowanie, wdrażanie i dostosowywanie nowych aplikacji i procesów do obowiązujących 

procedur w Uczelni; 

 tworzenie i rozbudowę systemu informatycznego zarządzanego przez Dział Analiz i Rozwoju; 

 sprawozdawczość z działalności Uczelni do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i 

Szkolnictwie Wyższym (POL-on) obejmującą: 

 nauczycieli akademickich, 

 studentów i doktorantów (pomoc materialna, przebieg studiów), 

 statystykę publiczną dla GUS (S10, S11, S12), 

 roczne sprawozdanie z działalności Uczelni. 

 

Oczekujemy od Ciebie: 

 wykształcenia wyższego – min. Licencjat; 

 znajomości pakietu Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); 

 znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 

 zdolności analitycznego i logicznego myślenia; 

 zaangażowania i kreatywności; 

 terminowości i dobrej organizacji czasu pracy; 

 umiejętności pracy w zespole; 

 odpowiedzialności, samodzielności i dokładności w realizacji powierzonych obowiązków; 

 doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi oraz znajomość przepisów Prawa o 

szkolnictwie wyższym będzie dodatkowym atutem; 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w Uniwersytecie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 pracę w młodym dynamicznym zespole; 

 możliwość uczestniczenia w innowacyjnych projektach, 

 współtworzenie i wdrażanie nowych procesów informatycznych mających na celu usprawnienie 

funkcjonowania Uczelni; 

 przyjazną atmosferę w miejscu pracy; 

 umowę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

 



Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 
 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji załączając CV oraz list motywacyjny 

na adres kadry.rekrutacja@ump.edu.pl 

 

z dopiskiem: DSP – 2160/2017/ W– sam. referent DAR 

Termin składania ofert upływa z dniem 11.12.2017 r. 

 

 


