Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poszukuje
osoby na stanowisko Broker Technologii, który będzie współpracował
z biznesem w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych –
w wymiarze 1/2 etatu (umowa o pracę), na okres 26 miesięcy, z możliwością
przedłużenia – praca w Krakowie.
Planowany okres zatrudnienia: 02.11.2021 r. – 31.12.2022 r.

Główne zadania osoby zatrudnionej obejmują:
1. pełnienie roli pośrednika działającego w określonych obszarach wiedzy,
odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników
badań naukowych w konkretnych rozwiązaniach rynkowych,
2. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych
wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję
oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to
business”.
Wymagania:
1.
2.
3.
4.
5.

wykształcenie wyższe,
bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office,
znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność,
komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
1. udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych,
2. doświadczenie w tworzeniu sprawozdań i ewaluacji założeń projektowych,
3. doświadczenie w zakresie analizy danych oraz opracowywaniu umów,
4. punktualność, profesjonalizm, dyscyplina, zorganizowanie pracy własnej.
Oferty powinny zawierać:
1.
2.
3.
4.

pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
CV,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.).”
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Zgłoszenia można składać:
1.

osobiście - oferty z dopiskiem: „Broker Technologii – oferta 1” proszę składać
w Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o., al.
Adama Mickiewicza 21C, pok. 2, 31-120 Kraków.

lub
2. drogą elektroniczną - na adres e-mail: rekrutacja@innowacje-ur.pl z tytułem
„Broker Technologii – oferta 1”
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2020 r., do godziny 14:00.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. zastrzega sobie
możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do
powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie
wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Spółki i nie
pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu
konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Stanowisko finansowane ze środków otrzymanych w ramach zadania realizowanego
w zakresie projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego ze środków w
ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i
komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
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