INSTYTUCJA: Akademia Marynarki Wojennej
MIASTO: Gdynia
STANOWISKO: pracownik naukowo-dydaktyczny –asystent w Zakładzie Technologii
Prac Podwodnych
DYSYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn, eksploatacja techniki
hiperbarycznej, technologia prac podwodnych
DATA OGŁOSZENIA:
6.06.2014 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.07.2014 r.
LINK DO STRONY: http://www.amw.gdynia.pl/title,Oferty_pracy,pid,670.html
SŁOWA KLUCZOWE: technologia prac podwodnych, nurkowanie, eksploatacja
systemów hiperbarycznych, komory dekompresyjne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
WARUNKI KONKURSU
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
1. Zadeklarują chęć zatrudnienia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, jako
podstawowym miejscu pracy.
2. Posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra.
3. Posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji i kierowaniu
projektami badawczymi z obszaru techniki hiperbarycznej i technologii prac
podwodnych.
4. Posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie metodyki
nauczania nurkowania i technologii prac podwodnych.
5. Ukończyły kurs pedagogiczny w zakresie dydaktyki szkoły wyższej.
6. Posiadają uprawnienia instruktora zgodne z Konwencją STCW.
7. Posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania prac podwodnych
w zakresie: starszego nurka minera, starszego nurka ratownictwa, kierownika
podwodnych działań minerskich, operatora komory dekompresyjnej, operatora
sprzętu nurkowego zgodne z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 185/2005 poz. 1547).
8. Posiadają uprawnienia zawodowe kierownika prac podwodnych minimum II
Klasy, nurka I Klasy oraz operatora systemów nurkowych zgodnie z ustawą
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr
199/2003 poz. 1936)
9. Posiadają aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania prac
podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września
2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199/2007 poz. 1440).

10. Posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
informacji niejawnych zgodne z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 roku (Dz.U. Nr
11/1999 poz. 95).
WYMAGANE DOKUMENTY
1. CV wraz z danymi teleadresowymi.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań warunków
konkursu.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Prodziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
dr inż. Wojciech Jurczak,
tel. 58/6262635, e-mail: w.jurczak@amw.gdynia.pl
Dziekanat WME tel. 58/626-26-35,
e-mail: a.szwarc@amw.gdynia.pl
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 11.07.2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28.07.2014 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pisemnego informowania wyłącznie
kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia.

