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Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
Ogłasza rekrutację na stanowisko: 

 
Specjalista do obróbki graficznej plików 

 
Wymagania niezbędne (formalne) 
a. biegła obsługa komputera, 
b. biegła znajomość programów graficznych do tworzenia i obróbki grafiki 

rastrowej oraz konwersji plików RAW, 
c. umiejętność bezstratnej obróbki plików graficznych, 
d. umiejętność tworzenia i konwersji plików graficznych (m.in. TIFF 

piramidalny), 
e. podstawowa znajomość zasad fotografii i kompozycji obrazu. 
  
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) 
a. podstawowa znajomość entomologii, 
b. umiejętność pracy w zespole. 
  
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a. obróbka plików graficznych oraz ich konwersja do innych formatów, 
b. prowadzenie bazy danych fotografowanych okazów. 
  
Warunki pracy na danym stanowisku 
a. wymiar czasu pracy pełny etat 
b. czas pracy 8 godzin dziennie 
c. stanowisko Specjalista do obróbki graficznej plików 
d. miejsce pracy ul. Sławkowska 17, Kraków 
Wymagane dokumenty 
a. życiorys (CV) 
b. list motywacyjny 
c. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość 
d. kwestionariusz osobowy 
e. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, 

kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie  zawodowe 
f. kopie świadectw pracy 
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do 
wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, 
(z  uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej) powinny być  opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w  dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Instytut Systematyki 
i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk procesu rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/ poinformowana, że 
wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody 
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem„ 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednocześnie 
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i  Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., zamieszczoną w  ogłoszeniu 
o naborze w  Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. 
 
Komplet dokumentów proszę składać w Sekretariacie  
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
Ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków 
lub 
e-mail: kawalkowska@isez.pan.krakow.pl 
do dnia 12.06.2020 r. do godziny 12:00  

 
Osoby spełniające wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą 
informowane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. 
 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej 
Instytutu. 
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