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Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty 
optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, 
doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy 

między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w związku z realizacją przez Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii projektu pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania 
innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach 
programu DIALOG organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatrudni 2 osoby na 
stanowisko: 

Asystentki/Asystenta projektu 

Zakres obowiązków: 

 przygotowanie i przeprowadzanie badań ankietowych oraz wywiadów na potrzeby projektu, 

 wsparcie w badaniach sylwetek kompetencyjnych: naukowców, studentów i doktorantów,  
 przeprowadzenie analizy SWOT/TOWS, 
 analiza i agregacja danych ankietowych, 
 wspomaganie zespołu projektowego w zakresie opracowania i wdrożenia aplikacji służącej zarządzaniu 

operacyjnemu własnością intelektualną i procesami komercjalizacji, 
 wsparcie zespołu projektowego w zakresie opracowania i wdrożenia wirtualnego portalu – modelu 

otwartych innowacji, transakcji, promocji i wymiany doświadczeń, 
 asysta w opracowaniu metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji, 
 prace podczas przygotowywania dokumentacji technologicznej do transakcji,  
 wsparcie działań związanych z prezentacją i upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie 

komercjalizacji,  
 udział w upowszechnianiu wyników projektu,  
 wykonywanie innych niezbędnych zadań merytorycznych w ramach projektu. 
 

Wymagania: 
 status studenta (preferowany 3 rok studiów w zakresie finansów i rachunkowości, ekonomii lub 

zarządzania lub inny kierunek pokrewny),  
 bardzo dobra organizacja pracy, 
 zdolność redagowania tekstów („lekkie pióro”), 
 umiejętność szybkiego uczenia się, 
 inicjatywa i samodzielność działania, 
 umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, 
 dokładność i odpowiedzialność, 
 komunikatywność i otwartość, 
 umiejętność kompletowania i archiwizacji dokumentów, 
 dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel, 
 znajomość języka angielskiego. 
 

Oferujemy:  
 umowę o pracę w wymiarze połowy etatu,  
 elastyczny czas pracy – możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na studiach,  
 zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z zakresu realizacji projektów, 
 pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce ogólnouczelnianej – Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii, 
 niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.  
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 25 stycznia 2017 roku (CV ze zdjęciem + list 
motywacyjny) na adres: inncom@up.poznan.pl.  
Uczelnia zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi 
kandydatkami/kandydatami, a także w przypadku braku kandydatek/kandydatów z odpowiednimi 
kwalifikacjami - do zakończenia procesu rekrutacji bez wyboru oferty. 
Prosimy o dodanie 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 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania. 
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