Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do składania ofert na
stanowisko pracy – Broker Technologii/Innowacji – w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.
Zadania brokera technologii/innowacji:
-

współpraca ze środowiskiem naukowym Uczelni, w tym aktywne poszukiwanie rozwiązań, wyników
B+R do komercjalizacji;
nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy z partnerami biznesowymi zainteresowanymi
rozwijaniem i wdrażaniem wyników prac badawczych, projektów naukowych i innych;
analizowanie i weryfikowanie rezultatów badań naukowych prowadzonych w Uczelni pod kątem
potencjału komercjalizacyjnego;
upowszechnianie wyników badań naukowych wśród przedsiębiorców oraz podmiotów zajmujących
się rozwijaniem projektów do wyższego poziomu gotowości technologicznej;
udział w spotkaniach typu „science to business” oraz „śniadaniach biznesowych”;
udział w wystawach targach branżowych, uczelnianych wydarzeniach popularno-naukowych;
udział w wizytach studyjnych w firmach;
animowanie projektów B+R i tworzenie zespołów badawczych;
współpraca w zakresie przygotowywania ofert technologicznych, strategii komercjalizacji;
inicjowanie współpracy środowiska naukowego z instytucjami otoczenia biznesowego
i przedsiębiorcami w zakresie komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych;
ocena jakościowa i ilościowa wartości rynkowej własności intelektualnej;
monitoring stanu techniki i rynku w kontekście rozwiązań konkurencyjnych;
ustalanie warunków współpracy, przygotowywanie umów oraz dokumentacji niezbędnej do
przygotowania transakcji wdrożenia/komercjalizacji.

Wymagania:
-

wykształcenie wyższe - w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar
nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R;
dobra znajomość języka angielskiego;
dodatkowym atutem będzie znajomość prawa własności intelektualnej, przygotowywania umów
z zakresu komercjalizacji;
umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

Oferta:
-

umowa o pracę na czas określony w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”
planowane do zatrudnienia: 2 osoby – brokerzy technologii/innowacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres maria.kwarcinska@us.edu.pl do dnia 20
lutego 2017 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie w przesyłanych dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

