Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
ogłasza konkurs
na stanowisko Instruktora
w Katedrze Eksploatacji Jednostki Pływającej
O stanowisko Instruktora może ubiegać się osoba spełniająca wymogi zawarte
w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
(Dz.U. z 2018, poz. 1668)

WARUNKI KONKURSU
1. Podpisanie oświadczenia o zatrudnieniu na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia
Okrętowego AMW, jako podstawowym miejscu pracy oraz oświadczenia
o przekazaniu WNiUO dorobku naukowego;
2. Posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra inżyniera;
3. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego;
4. Posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie, co najmniej B1+

(zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu
wytycznych Rady Europy poziomów nauczania i uczenia się języków
europejskich – CEF);
5. Posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń

i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzenia egzaminów
praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych (Dz. U. z dnia 6 lutego
2017 r. poz. 223 Zał. 1 pkt II, ppkt 2, Lp. 1, 3 i 4);
6. Posiadanie potwierdzonego odpowiednimi świadectwami uprawnień instruktora
szkolenia żeglarskiego i motorowodnego;
7. Posiadanie potwierdzonego stosownymi świadectwami uprawnień do
prowadzenia jachtów żaglowych i motorowodnych na morzu w pełnym
wymiarze.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie do JM Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej;
2. CV wraz z danymi teleadresowymi;
3. Kserokopia nadania tytułu magistra inżyniera;
4. Kserokopie dokumentów poświadczających ww. uprawnienia żeglarskie
i motorowodne;
5. Opis doświadczenia kandydata w pracy dydaktycznej związanej również
z prowadzeniem zajęć praktycznych na kursach zgodnie z pkt 5 warunki
konkursu;
6. Oświadczenie kandydata, że Akademia Marynarki Wojennej będzie
podstawowym miejscem pracy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz
dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia,
ul. Śmidowicza 69, ). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest
możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko

wskazane

w

ogłoszeniu,

którego

dotyczy

zgłoszenie

rekrutacyjne.

Podstawę

przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie
następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do
formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych
wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak
takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w zgłoszeniu
rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez
roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy . Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych
w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy nadsyłać do 30.08.2019 r. na adres:
Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

z dopiskiem: „oferta pracy Instruktor"

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 02.09.2019 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pisemnego informowania wyłącznie
kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia oraz zastrzega sobie prawo do
zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata
o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

