
Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2020 Rady Uczelni UPP 

REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

ogłasza KONKURS na stanowisko 

KANCLERZA 

siedziba: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań 
 
ZADANIA: 

• podejmowanie działań zapewniających zachowanie oraz właściwe wykorzystanie majątku Uczelni 
oraz jego unowocześnianie i rozwój; 

• planowanie,  organizowanie  i  koordynowanie działalności pionu administracyjno-gospodarczego 
i technicznego na  Uczelni  oraz  Działów: Zamówień Publicznych, Aparatury Naukowo-Badawczej 
i Dydaktycznej i Sekcji ds. Gospodarowania Nieruchomościami; 

• zarządzanie pionem pracowników administracji centralnej i obsługi; 

• ustalanie kryteriów i zasad zarządzania majątkiem Uczelni; 

• koordynowanie prac związanych z wdrażaniem strategii UPP i monitorowaniem                                  
jej realizacji; 

• sprawowanie  nadzoru  nad systemami informatycznymi i innymi narzędziami technologicznymi 
w komunikacji wewnątrzuczelnianej. 

 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA: 

• wykształcenie wyższe o profilu odpowiadającym specyfice stanowiska, 

• co najmniej 8-letni staż pracy, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym, 

• umiejętności menedżerskie i udokumentowane osiągnięcia organizacyjne, 

• umiejętności i doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

• kreatywność i innowacyjność w działaniu potwierdzona referencjami, 

• znajomość przepisów prawa i rozwiązań systemowych w szczególności dotyczących 
funkcjonowania szkolnictwa wyższego, 

• wskazana znajomość języka angielskiego 
 
POŻĄDANE CECHY: 

• ukończone studia podyplomowe lub nabyte uprawnienia, 

• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,  

• znajomość przepisów ustawy prawo o zamówieniach publicznych,  

• doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z programów Unii Europejskiej. 
 
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:  
1. Curriculum vitae z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i uzyskanych w niej osiągnięć oraz 

list motywacyjny uzasadniający udział w konkursie; 
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe; 
3. niekaralność i brak toczących się postępowań karnych, skarbowych, dyscyplinarnych wobec 

kandydata; 
4. korzystanie z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych; 
5. dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 
6. oświadczenie,  zawierające  zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy, niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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). 

 
Oferty  należy składać  lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„KONKURS KANCLERZ” 

na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Dział Osobowy i Spraw Socjalnych 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
 
Termin składania ofert upływa …………………………………….. 
Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi na podstawie zasad i trybu działania przyjętych przez Komisję 
Rektorską ds. przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu. 
Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  
Uczelnia nie zwraca otrzymanej dokumentacji. 
Dodatkowych informacji udziela Dział Osobowy i Spraw Socjalnych: tel. +61 8487044  
 

 
 


