
 

Zabrze, 2019-10-01 

Ogłoszenie o pracę na stanowisko 

Sekretarza Redakcji czasopisma z bazy Web of Science 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (IPIŚ PAN) 

w Zabrzu zatrudni na okres co najmniej 1 roku (pełny etat) Pracownika Sekretarza 

Redakcji czasopisma z bazy Web of Science 

Zakres obowiązków: 

1. Gromadzenie i ewidencja nadsyłanych materiałów do publikacji w wydawnictwach 

Instytutu. 

2. Sporządzanie harmonogramu prac wydawniczych. 

3. Przygotowanie redakcyjne tekstów przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach 

Instytutu. 

4. Kontakty robocze z zakładami realizującymi usługi poligraficzne dla Instytutu. 

5. Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej; 

6. Wykonywanie innych czynności w ramach posiadanych kwalifikacji na polecenie 

Dyrektora Instytutu i Jego zastępców. 

Wymagania: 

1.  Mgr/dr nauk inżynieryjno-technicznych, najlepiej z dyscypliny inżynieria środowiska, 

 lub pokrewne  środowisku 

2.   Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 

3. Obsługa pakietu MS Office itp. 

4. Umiejętności  pracy z innymi systemami komputerowymi np. Editorial system 

5.  Bardzo dobra organizacja pracy 

6. Umiejętność współpracy z Autorami publikacji i innymi redakcjami 

7. Umiejętność pracy pod presją czasu (sporadycznie) 

Oferujemy: 

1. Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Praca w renomowanej instytucji. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. CV i list motywacyjny. 

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji. 

3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie 

świadectw pracy, dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach np. 

szkolenia, kursy, uprawnienia). 

Termin składania dokumentów: do 18 października 2019 r. 



Miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie na 

adres siedziby IPIŚ PAN w Zabrzu, w godz. 7.00-15.00, z wyraźnym dopiskiem na kopercie 

"Pracownik Sekretarza Redakcji czasopisma z bazy Web of Science” lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na jeden z poniższych adresów: 

 kadry@ipis.zabrze.pl 

 kanc@ipis.zabrze.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

Kontakt w sprawie ogłoszenia : Sekretariat IPIŚ PAN Zabrze tel. 32 271 64 81 

Prosimy o dopisanie zgody na wykorzystanie danych osobowych.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Podstaw Inżynierii 

Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 

również na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 
 

 

 

………………………. 
(czytelny podpis) 
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