Centrum superkomputerowe ICM UW poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalista ds. komunikacji i promocji
W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) od 25 lat zajmujemy się rozwiązywaniem
skomplikowanych problemów obliczeniowych, tworzeniem symulacji oraz modelowaniem
zasilanym danymi. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla nauki, administracji
i biznesu. Jesteśmy organizatorem Supercomputing Frontiers Europe – międzynarodowej
konferencji poświęconej problematyce komputerów dużej mocy. Nasz najbardziej
rozpoznawalny projekt to meteo.pl – serwis meteorologiczny wykorzystujący numeryczne
prognozowanie pogody. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalisty
ds. komunikacji i promocji.
Główne obowiązki
Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. komunikacji i promocji będzie
odpowiedzialna za:
 współtworzenie strategii promocji i komunikacji ICM UW,
 kształtowanie pozytywnego wizerunku Centrum na zewnątrz,
 nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami,
 prowadzenie kampanii promocyjnych związanych z różnymi obszarami działalności
Centrum,
 obsługę strony internetowej ICM UW,
 prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych,
 pisanie artykułów, newsów, raportów, materiałów promocyjnych,
 współpracę z ekipą filmową i zewnętrznymi studiami graficznymi,
 zaangażowanie w organizację i promocję eventów.
Wymagania
 wykształcenie wyższe
 co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu relacji

 doskonała znajomość języka polskiego i doświadczenie w tworzeniu różnego typu
treści: informacji prasowych, newsów, artykułów, materiałów marketingowych,
scenariuszy spotów reklamowych itp.
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umiejętność swobodnej komunikacji
z partnerami zewnętrznymi w mowie i piśmie, przeprowadzanie wywiadów z
ekspertami z zagranicy)
 umiejętność obsługi systemów CMS
 doświadczenie w prowadzeniu stron firmowych w mediach społecznościowych
(Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube)
 umiejętność wystąpień publicznych
 przynajmniej podstawowa znajomość narzędzi graficznych (np. Canva, GIMP,
Photoshop)
 znajomość zasad content marketingu
 orientacja w zasadach SEO copywriting
Miło nam będzie, jeśli:
 potrafisz robić profesjonalne zdjęcia
 masz doświadczenie w pracy grafika
 znasz HTML i CSS
 potrafisz nagrywać i montować materiały wideo
 orientujesz się w zagadnieniach związanych z IT, superkomputerami, biznesem i
gospodarką
 masz doświadczenie w komunikacji / marketingu w obszarze B2B
Oferujemy
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 możliwość wpływu na kształtowanie wizerunku nowoczesnej jednostki naukowej
 ciekawą i różnorodną pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: pon@icm.edu.pl
Prosimy o zamieszczenie w podaniu klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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), Uniwersytet Warszawski
informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z
siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2.
Administrator
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych
nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na Uniwersytecie
Warszawskim.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22.1 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe,
pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
UWAGA: PROSIMY O ZAMIESZCZENIE W PODANIU
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULY ZGODY NA

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet
Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy na
Uniwersytecie Warszawskim.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
...................
(miejscowość i data)

.................................. ..
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

