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OFERTA nr 2022/66 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy MDPI Poland Sp. z o.o. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 

al. Jana Pawła II 43a  

31-864 Kraków 

Adres strony internetowej  https://mdpipoland.teamtailor.com 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 

Prosimy kierować pytania na adres mailowy:  

hr-poland@mdpi.com 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem strony 
internetowej: https://mdpipoland.teamtailor.com/jobs/970720-
assistant-editor lub mailowo na adres: hr-poland@mdpi.com 

Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim. 

Data ważności oferty 31-05-2022 

Wymagania 

Wykształcenie wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność Nauki przyrodnicze 

Znajomość języków obcych Język angielski (poziom B2 lub wyżej) 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia Bardzo dobra znajmość programów MS Office 

Inne - 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Assistant Editor 

Rodzaj oferty praca stała na pełen etat 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełen etat Wysokość wynagrodzenia brutto  zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) 

Kraków, 
małopolskie lub 
praca zdalna 

Liczba wakatów - 
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Zakres obowiązków 

 Support the editorial process for academic research 
journals in your domain of expertise 

 Organize the peer-review process for submitted 
manuscripts and coordinate editorial decisions 

 Handle email communication between the parties 
involved in the publication process 

 Collaborate with other members of the editorial team 
and production team 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Your profile 

 
 Master degree or PhD degree 

 Advanced knowledge of MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint) 

 Strong English skills in written and spoken language 

 Ability to multi-task, attention to detail 

 Strong organizational and time management skills 

 Experience with scholarly publishing would be beneficial 

 Poland residence permit 

 

What we offer 
 

 Bonus system for high performing employees 

 Private health insurance (fully covered by MDPI) 

 MultiSport card 

 Team buildings 

 Possibility for business travels (global situation permitting) 

 Working in the international team 

 Contributing to the academic community 

 


