Index Copernicus, oddział Lublin - Zespół Wsparcia Użytkowników
Stanowisko: Opiekun Użytkownika Systemów Informatycznych
Index Copernicus International to międzynarodowa – rozpoznawana w 174 krajach – platforma
promująca osiągnięcia nauki, wspierająca krajową i międzynarodową współpracę w zakresie
parametryzacji (mierzenia), upowszechniania oraz wdrażania osiągnięć naukowych. Projektujemy oraz
rozwijamy naukowe bazy danych, repozytoria treści, a także specjalistyczne systemy informatyczne
wspierające proces zarządzania nauką. Współpracujemy z ponad 100 jednostkami naukowymi,
wspieramy działania wydawnicze 120 czasopism naukowych, w tym zagranicznych. Szukamy
praktycznych zastosowań osiągnięć naukowych oraz łączymy partnerów ze świata nauki i biznesu.
Naszymi klientami są uczelnie wyższe, jednostki naukowe, wydawnictwa, a także innowacyjne
przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo – rozwojowe. Wykonany w 2017 roku przez ekspertów
Horyzont 2020 Komisji Europejskiej audyt Polskiego Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki
podsumował stworzony prze Index Copernicus System Ewaluacji Dorobku Naukowego SEDN jako
„jeden z najbardziej kompleksowych i kompletnych na świecie, cyfrowy model ekosystemu nauki,
umożliwiający analizowanie zróżnicowanego spektrum osiągnięć, wspierający kreowanie polityki
naukowej”.

Zapraszamy do wysyłania aplikacji na stanowisko Opiekun Użytkownika Systemów
Informatycznych w nowopowstałym oddziale firmy: Centrum Badawczo – Rozwojowe Index
Copernicus w Lublinie.

Szukamy osób inteligentnych, lubiących samodzielnie rozwiązywać „questy”, otwartych na
komunikację i pracę z ludźmi, zainteresowanych nauką. Doceniamy chęci spełniania ambitnych celów
oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – większość naszych specjalistów oraz menadżerów
zaczynała w Index Copernicus jako stażyści lub opiekunowie klientów. Cenimy wysoką kulturę osobistą,
tolerancję oraz dbałość o środowisko. Realizujemy zasady równouprawnienia oraz oceniamy na
podstawie osiąganych wyników indywidualnych i zespołowych. Zdecydowana większość osób na
stanowiskach kierowniczych w naszej firmie to kobiety.

Dołącz do nas, jeśli:
1. Poszukujesz zajęcia na pełny lub cząstkowy etat.
2. Posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów.
3. Jesteś osobą otwartą i komunikatywną, która potrafi budować długofalowe relacje.
4. Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Znajomość
dodatkowych języków będzie atutem (rosyjski, hiszpański, ukraiński, turecki).
5. Dobrze poruszasz się w Internecie oraz znasz nowe technologie.
6. Posiadasz zdolności analityczne, lubisz obserwować otaczający świat, stawiać pytania oraz
formułować wnioski – w tym w formie pisemnej (rozprawki były Twoją ulubioną formą
wypracowań na lekcjach języka polskiego).
7. Interesują Cię zagadnienia wydawnicze i/lub e-commerce.
8. Interesują Cię zagadnienia związane z wdrażaniem osiągnięć naukowych – w tym z ich
komercjalizacją.
9. Chcesz poznać tajniki prac badawczo – rozwojowych związanych z rozwojem nowoczesnych
systemów informatycznych.
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informatycznych Index Copernicus.
2. Wsparciem technicznym w zakresie obsługi systemów informatycznych.
3. Prowadzeniem szkoleń przed- i posprzedażowych z obsługi systemów informatycznych.
4. Wsparciem merytorycznym Klientów firmy.
5. Pracami analitycznymi w zakresie rozwijania baz danych – w tym z zastosowaniem sztucznej
inteligencji.
6. Pracami badawczo – rozwojowymi przy opracowywaniu nowych produktów informatycznych
z zastosowaniem sztucznej inteligencji (tylko wybrane osoby).

Oferujemy:
1. Możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy we współpracy z zespołem specjalistów.
2. Pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie.
3. Możliwość rozwoju i szybkiego awansu zawodowego (nawet w ciągu jednego roku).
4. Możliwość pracy z klientami zagranicznymi (w językach angielski, rosyjski, ukraiński,
hiszpański).

5. Współpracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
6. Atrakcyjne wynagrodzenie.
7. Możliwość uczestniczenia w projektach badawczo – rozwojowych (dodatkowo płatne).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: lublin@indexcopernicus.com z
podaniem w temacie wyłącznie nazwy stanowiska, na które aplikujesz (będzie to jednym z kryteriów
oceny Twojej aplikacji).

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i zgodnie z Polityką
Prywatności stosowaną przez Index Copernicus Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i zgłoszenia wniosku o
zaprzestanie ich przetwarzania.)

