
 

  

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

 
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy  
w pionie wsparcia w obszarze komunikacji, promocji i informacji. 

 
 Stanowisko pracy: starszy specjalista ds. promocji 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 Miejsce pracy: Warszawa 
 
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

 Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: marketing, zarządzanie, ekonomia). 
 Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obszarem marketingu  

i komunikacji. 
 Wiedza specjalistyczna w zakresie zagadnień marketingowych oraz innowacyjnych 

narzędzi marketingu i komunikacji z uwzględnieniem mediów społecznościowych. 
 Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie. 
 Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów. 
 Nastawienie na rezultat.  
 Doświadczenie w komunikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 
 Umiejętność planowania i pracy w zespole. 
 Umiejętność pisania i redagowania tekstów. 

II. Dodatkowe wymagania: 

 Znajomość pakietu Microsoft Office z uwzględnieniem programu PowerPoint. 
 Mile widziana znajomość programów Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 
 Obsługa stron internetowych w programie WordPress. 
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

 
 
III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Zarządzanie stroną – aktualizacja informacji na stronie internetowej i intranetowej. 
 Przygotowywanie materiałów promocyjnych (plakaty naukowe, ulotki, broszury). 
 Współpraca z pionem badawczym odnośnie treści umieszczanych na stronie 

internetowej, w materiałach promocyjnych i reklamowych. 
 Planowanie wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych (konferencji, seminariów 

naukowych, prezentacji, wystaw, targów), mających na celu budowanie wizerunku  
i rozpoznawalności marki. 

 
 



IV. 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. 
 
 
 

 


