
 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: 

ASYSTENTA 

do Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
 

Ref: 17/NAUKA/KZZL/20 

 

Zadania realizowane na stanowisku:  

• prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,  

• prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do 

danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim, 

• opieka nad organizacjami i projektami studenckimi, 

• wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry. 

 
Wymagania wobec kandydata:  

• sprecyzowane plany publikacyjne z dyscypliny Katedry w czasopismach naukowych, 

• tytuł zawodowy magistra, 

• mile widziany tytuł zawodowy w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych, 

• mile widziany otwarty przewód doktorski, 

• mile widziane publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, 

• mile widziane wysoko punktowane publikacje w bazie SCOPUS i Web of Science, 

• mile widziane doświadczenie dydaktyczne, 

• mile widziana podstawowa znajomość wybranego programu statystycznego do analizy danych, 

• mile widziane zainteresowanie badaniami ilościowymi, 

• znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie B2, określnym zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego, pozwalającym na prowadzenie zajęć w obu językach, 

• mile widziana znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,  

• sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,  

• otwartość na współprace, komunikatywność, 

• profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość 

do ich założenia, 

• dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy, 

• gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy. 

 
Oferujemy:  

• umowa o pracę, 

• zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, 

 
Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym (zarządzanie, finanse i ekonomia, prawo), uznawaną wg 

dziennika „Financial Times” za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. ALK jest również liderem rankingu uczelni 

ekonomicznych w Polsce wg „Perspektyw” i od wielu lat zajmuje I miejsce wśród szkół niepublicznych. ALK posiada też trzy najważniejsze 

akredytacje międzynarodowe – tzw. „potrójną koronę”: EQUIS, AMBA i AACSB, którą ma zaledwie 6 proc. szkół biznesowych na świecie, 

w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. ALK jest pierwszą i jak do tej pory jedyną uczelnią w Polsce z wyznaczonymi celami 

zrównoważonego rozwoju ONZ.  

 

 

 

 



 

• rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.03.2021 r. lub 01.09.2021 r., 

• przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do  

Pana dr hab. Pawła Korzyńskiego na adres mailowy: pkorzynski@kozminski.edu.pl. 

 
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:  

• CV, odpisu dyplomu (skan), 

• wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych wraz z planami badawczymi 

na najbliższe 3 lata, 

• wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (dokument opcjonalny jeśli kandydat 

podsiada publikacje), 

• certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze 

wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego (dokument opcjonalny jeśli język polski nie jest językiem ojczystym 

kandydata),  

• certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka polskiego ze 

wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego (dokument opcjonalny jeśli język polski nie jest językiem ojczystym 

kandydata),  

• formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony internetowej Akademii Leona Koźmińskiego w 

treści ogłoszenia, w zakładce Praca na uczelni), 

 

do dnia 04.02.2021r. na adres: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl 

 

W tytule należy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

W okresie pandemii, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na podany adres 

mailowy. 

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa 

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie 

zniszczone.   

 

 

 

 

mailto:pkorzynski@kozminski.edu.pl


 

Kozminski University is a non-public higher education institution with a broad business profile (management, finance and economics, law), 

recognized as the best business school in Central and Eastern Europe according to the "Financial Times" rankings. According to the " 

Perspektywy" national ranking, KU is also the leader among business universities in Poland and for many years it has been ranked first among 

non-public institutions. KU also has the three most important international business education accreditations - the so-called "Triple Crown": 

EQUIS, AMBA and AACSB, which only 6 percent of business schools worldwide have, including such universities as Yale and Harvard University. 

KU is the first and, so far, the only university in Poland to have set the UN Sustainable Development Goals.  

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of 

 

Assistant Researcher  

in the Department of Human Resource Management 
 

Ref: 17/NAUKA/KZZL/20 

 

These positions include the following duties: 

• conducting research in the research field (to be agreed with the Head of the Department), 

• teaching classes, in accordance to the position and teaching load assigned to the position, including 

classes in English,  

• supervision of student organizations and projects, 

• performing administrative tasks as defined by the Head of the Department. 

 

Requirements for the candidate: 

• clear and specified research publication plans from the discipline of Department in academic journals, 

• Master's degree, 

• degree in the field of management, economics, social sciences will be an advantage, 

• doctoral candidacy will be an advantage, 

• publications in national and international scientific journals will be an advantage,  

• high-rated publications in the SCOPUS and Web of Science database will be an advantage, 

• teaching experience will be an advantage,  

• basic knowledge of a chosen statistical program for data analysis will be an advantage, 

• interest in quantitative research will be advantageous, 

• knowledge of English and Polish at the B2 level, as defined in the European System for the Description 

of Languages, allowing to teach classes in English and Polish, 

• knowledge of English and Polish at the C1 level, as defined in the European System for the Description 

of Languages will be advantageous, 

• diligence, independent thinking, creativity, analyzing and drawing conclusions, 

• openness to cooperation, communication skills, 

• accounts on the main social media platforms (LinkedIn, Twitter, ResearchGate) or readiness to set up 

the accounts, 

• availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends, 

• readiness to indicate Kozminski University as the first place of work. 



 

We offer: 

• contract of employment, 

• full-time employment for the position, 

• starting work in the offered position is planned from 01/03/2021 or 01/09/2021, 

• expected employment of one person in the position of an Assistant Researcher.  

 

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to: Pawel 

Korzynski to the e-mail address: pkorzynski@kozminski.edu.pl.  

 

Candidates meeting the above requirements and interested in the application, please send:  

• CV, copy of the diploma (scan), 

• a list of publication plans in the area of research interests with description of research plans for 

the next three years, 

• list of publications in the area of research interests (optional document if the candidate has 

publications), 

• a language certificate or perchance statement on the knowledge of the English language with an 

indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the 

Description of Languages (optional document if English is not the candidate's native language), 

• a language certificate or perchance statement on the knowledge of the Polish language with an 

indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the 

Description of Languages (optional document if Polish is not the candidate's native language),  

• application form (to be downloaded from the website of Kozminski University in the text of the 

announcement, in the Job Vacancies tab), 

until 4/02/2021 to the following address: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl 

 

The title should contain no. ref . 

 

During the pandemic, please send your application electronically to the e-mail address 

provided. 

 

Kozminski University 57/59 Jagiellońska St. 03-301 Warsaw, Poland 

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by 

the commission. 
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