03.11.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.11.2019
Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych
Instytucja: Politechnika Gdańska
Miejscowości: Gdańsk
Dziedziny: badania naukowe

Zadania/Rola w zespole
• Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych
Danych
Badawczych
• Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
dotyczących
otwartych danych badawczych
• Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem
zgodności ze
standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów
• Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni
• Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

WYMAGANIA
Wymagania
• Wykształcenie wyższe
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
• Znajomość tematyki związanej z Otwartą Nauką
• Znajomość tematyki związanej z repozytoriami instytucjonalnymi i dziedzinowymi
• Wiedza na temat danych badawczych, ich tworzenia i udostępniania
• Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
Dodatkowym atutem będą:
• Znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem
• Znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i otwartymi licencjami
• Wiedza techniczna na temat struktur zarządzania danymi i narzędzi do tworzenia
metadanych
OFERUJEMY
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Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony na pełen etat lub
część etatu
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Narzędzia niezbędne do realizacji zadań
• Pozytywną atmosferę pracy i otwartą komunikację w zespole
DODATKOWE INFORMACJE
https://praca.pg.edu.pl/jobs/nna
WARUNKI APLIKOWANIA
Dokumenty:
• curriculum vitae
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
Dokumenty prosimy kierować pod adresem: Politechnika Gdańska, Biblioteka PG,
80-233 Gdańsk, ul.G. Narutowicza 11/12, bądź w załączeniu do e-maila na adres
library@pg.edu.pl. Na aplikacje czekamy do 18.11.2019.
Prosimy o umieszczenie klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie
niezbędnym do procesu rekrutacji”.

Słowa kluczowe: nauka, otwarty dostęp, dane
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