OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w pionie wsparcia
w obszarze komercjalizacji, marketingu i sprzedaży.






I.











II.




III.





Stanowisko pracy: główny specjalista/starszy specjalista
Liczba stanowisk: 2
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: Warszawa
Niezbędne wymagania dla kandydatów:
Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w obszarach: marketing, zarządzanie,
ekonomia, rachunkowość, finanse).
Udokumentowane
doświadczenie
w
dziale
sprzedaży
lub
dziale
handlowym
lub doświadczenie w komercjalizacji wiedzy i transferze technologii lub we współpracy
nauki z biznesem/przemysłem.
Znajomość języka angielskiego.
Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
Umiejętność planowania, myślenia strategicznego i analitycznego.
Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.
Umiejętność współpracy w zespole.
Umiejętność pracy pod presją czasu.
Terminowość w wykonywaniu obowiązków.
Dodatkowe wymagania:
Znajomość zagadnień związanych z obsługą procesu komercjalizacji wiedzy i transferu
technologii.
Doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z przedsiębiorcami.
Doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania w zakresie projektów dotyczących
komercjalizacji wiedzy, rozwoju przedsiębiorczości, projektów badawczo-wdrożeniowych.
Zadania wykonywane na stanowisku pracy:
Formułowanie strategii sprzedaży, sporządzanie raportów, zestawień i analiz.
Aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych – pozyskiwanie zleceń komercyjnych,
sprzedaż usług badawczych, poszukiwanie odbiorców dla wiedzy i technologii
opracowywanych w Instytucie.
Obsługa administracyjna procesu realizacji zleceń zamawianych przez podmioty
zewnętrzne.






Komercjalizacja wiedzy eksperckiej pracowników pionu badawczego Instytutu z obszaru
badań naukowych i wdrażania innowacji (ze szczególnym uwzględnieniem innowacji).
Udział w negocjacjach oraz współpraca zmierzająca do zawarcia umów.
Pomoc merytoryczna w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty związane
z komercjalizacją wiedzy.
Prowadzenie i organizacja spotkań z przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji
projektów naukowych i transferu technologii.




IV.



Budowa i kolportaż przekazu promocyjno-reklamowego oferowanych przez Instytut
rozwiązań, technologii i usług.
Reprezentowanie
Instytutu
podczas
krajowych
i
zagranicznych
wydarzeń
wystawienniczych i biznesowych.

Wymagane dokumenty:
CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Informujemy,
że
administratorem
Pana/Pani
danych
osobowych
podanych
w
formularzu
i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (ul. Duchnicka 3,
01-796 Warszawa, e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl), a dane przetwarzane będą wyłącznie
na potrzeby procesu rekrutacji.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl). Ma
Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych
nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak
ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy
udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu,
kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

V.




Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Pocztą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa,
ul. Duchnicka 3.
Osobiście: siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36.
Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl

W terminie do 1 lipca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

