
 
Instytut Matematyczny PAN

 

poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Wydawnictw 
 

 

Wymagania: 

 obeznanie z matematyczną literaturą naukową (np. matematyk, który pracował co najmniej 

kilka lat na stanowisku naukowym); 

 znajomość systemu TeX w podstawowym zakresie (np. matematyk, który opublikował prace); 

 dobra znajomość języka angielskiego w piśmie (wystarczająca do samodzielnej korespondencji 

w sprawach wydawniczych z autorami prac i instytucjami naukowymi) i w mowie (rozmowy 

telefoniczne); 

 zainteresowanie sprawami wydawniczymi; 

 dobra samoorganizacja ze względu na potrzebę kontroli wielu spraw jednocześnie (wiele 

artykułów na różnych etapach procesu wydawniczego). 

 

Zadania: 

 kontakty z komitetami redakcyjnymi czasopism i serii wydawniczych, przygotowywanie planów 

wydawniczych,  

 przydzielanie artykułów redaktorom, składaczom komputerowym i korektorom na różnych 

etapach procesu wydawniczego; 

 kontrola wykonania norm przez pracowników Działu Wydawnictw; 

 wysyłanie artykułów do korekty autorskiej i kontrola uwag redaktorów; 

 kontrola korekt autorskich i ich wprowadzenia, ewentualna korespondencja z autorami; 

 wysyłanie wersji "Online First" do autorów; 

 kontrola wprowadzania prac do internetu; 

 ustalanie zawartości zeszytów; 

 wysyłanie zeszytów i książek do druku. 

 

Oferujemy:  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;  

 pakiet medyczny; 

 pakiet socjalny; 

 lokalizację w centrum Warszawy. 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV z informacjami o spełnieniu wymagań i podkreśleniem przydatnych kompetencji wraz z 

oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji zgodnie ze wzorem na końcu ogłoszenia;  

 list motywacyjny; 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 



 kandydaci/kandydatki zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy 

zawodowej. 

 

Jednocześnie Instytut informuje, że oferty bez listu motywacyjnego i właściwego CV nie będą 

rozpatrywane. 

 

 
Dokumenty prosimy przesyłać  

do Instytutu Matematycznego PAN  

w terminie do dnia 31.07.2022r.  

na adres: rekrutacja@impan.pl 

 

 
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z poniższym wzorem: 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W INSTYTUCIE 

MATEMATYCZNYM POLSKIEJ AKADEMII NAUK.  Niniejszym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut 

Matematyczny Polskiej Akademii Nauk z siedzibą ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, w zakresie objętym 

przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie 

następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Instytucie Matematycznym 

Polskiej Akademii Nauk. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.  

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym 

dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.  

2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.  

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji 

przed podjęciem zatrudnienia.  

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

 

Data i podpis: ………………………………………………………………………………….... 

mailto:rekrutacja@impan.pl

