
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 

MIASTO: Opole 

STANOWISKO: asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej 

DATA OGŁOSZENIA: 31.12.2020 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.02.2021 

LINK DO STRONY: https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1  

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, fizjoterapia, 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra fizjoterapii i prawo wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty. Kandydat powinien posługiwać się w stopniu średniozaawansowanym 

językiem angielskim w mowie i piśmie. Dodatkowymi atutami będą: posiadane 

doświadczenie w pracy klinicznej, udokumentowany dorobek dydaktyczny i naukowy, 

udokumentowane osiągnięcia organizacyjne, ukończone kursy z zakresu metod specjalnych 

w fizjoterapii. Od kandydata oczekuje się: pełnej dyspozycyjności i zaangażowania w pracy, 

komunikatywności i umiejętności pracy w grupie, otwartości na rozwój szczególnie w 

obszarze działalności badawczo-naukowej i dydaktycznej. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej. 

2. Życiorys zawodowy (CV). 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra. 

5. Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje. 

6. 1 fotografia. 

7. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym 

miejscem pracy. 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

rekrutacji o treści „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, 

prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Biuro Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,  

Opole, ul. Prószkowska 76, bud. 9, p. 35 
 

 

https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1


 

FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION: Opole University of Technology, Faculty of Physical Education and 

Physiotherapy 

CITY: Opole 

POSITION:  assistant 

DISCIPLINE: physical culture science 

POSTED 31.12.2020 

EXPIRES  13.02.2021 

WEBSITE: https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1  

KEY WORDS:  assistant, physiotherapy.  

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

The candidate should have a master's degree in physiotherapy and the right to practice physiotherapy. 

The candidate should speak and write in English at an intermediate level. Additional advantages shall 

be: experience in clinical work, proven didactic and scientific achievements, documented 

organizational achievements, completed courses in special methods in physiotherapy. The candidate is 

expected to be: fully available and committed to work, communicative and teamwork skills, open to 

development especially in the area of research and teaching activities. 

 

https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1

