Rektor
Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ogłasza konkurs na poprowadzenie zajęć z walidacji sieci
Poszukujemy osób do poprowadzenia współfinansowanych ze środków unijnych zajęć w ramach
projektu Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci komputerowych:
1. Walidacja sieci – 3h warsztatów + 27 h laboratorium x 1 grupa na studiach stacjonarnych; 3h
warsztatów x 2 grupy + 15h laboratorium x 1 grupa na studiach niestacjonarnych
Zakres zajęć: implementacja i walidacja protokołu SNMP na urządzeniach terminujących
i pośredniczących
Data ogłoszenia: 17.07.2019 r.
Termin składania podań: 17.07.2019 r. - 17.08.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.08.2019 r.
Warunki konkursu:
Wymogi jakie są stawiane przez projekt unijny dla wykładowcy:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie:
– wykładowcy – wykształcenie kierunkowe (w zakresie nauk technicznych: informatyka,
telekomunikacja, elektronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka), specjalność
naukowa związana z problematyką specjalności (posiadanie co najmniej 3 publikacji w zakresie
specjalności), co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne;
– przedsiębiorcy – wykształcenie wyższe, doświadczenie praktyczne związane z problematyką
specjalności.
b) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) Nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) Posiadają obywatelstwo polskie lub wykazali się znajomością języka polskiego w stopniu
wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
f) Są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą). Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania
usługi.

Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– spis publikacji naukowych
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
– dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę zlecenie
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w twórczym środowisku
– możliwość rozwoju zawodowego
Miejsce składania dokumentów:
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ul. ks. Marcina Lutra 4
54 - 239 Wrocław
lub e-mail: praca@horyzont.eu
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wrocławską Wyższą
Szkołę Informatyki Stosowanej „Horyzont” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 922)”.

