
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 
 

I.  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

Dyrektor ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy  
w Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

1. Stanowisko pracy: specjalista ds. zaopatrzenia 
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 0,8 etatu 

 
II.  Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

Wykształcenie średnie + 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  
(mile widziane w instytucie badawczym) 

 
III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów: 
 Biegła obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office; 
 Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów zakupowych; 
 Umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista; 
 Umiejętność zarządzania czasem pracy, określania priorytetów; 
 Znajomość procesów zakupowych. 

 
IV. Zadania wykonywane na stanowisku: 
 Przyjmowanie zleceń i realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem Instytutu w niezbędne towary 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucie; 
 Bieżąca analiza zapotrzebowania materiałowego, opracowywanie zamówień, a także kontrola realizacji 

zakupów; 
 Prowadzenie na bieżąco rozeznania rynku w celu dokonania możliwie najbardziej optymalnego zakupu; 
 Bieżąca współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Instytutu przy realizacji zakupów; 
 Dokonywanie zakupów; 
 Prowadzenie rejestru zakupów oraz raportowanie w tym zakresie; 
 Archiwizacja dokumentów wytworzonych w komórce organizacyjnej. 

 
V. Wymagane dokumenty: 
 Oferta z wnioskiem o zatrudnienie; 
 Kwestionariusz osobowy; 
 CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej; 
 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 
 Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy; 
 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje; 
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 

 
VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
 pocztą – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa,  

ul. Duchnicka 3; 
 osobiście – siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa,  

ul. Duchnicka 3, pok. 36; 
 e-mailem: kadry@imp.edu.pl 
w terminie do 14 sierpnia 2019 r. 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
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