
 

  

 

 

 

 

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 

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych 

⚫ Miejsce pracy: Warszawa 

 

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

⚫ co najmniej stopień naukowy doktora w obszarze związanym z profilem Instytutu; 

⚫ co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; 

⚫ doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, w tym: realizacja 

projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym we współpracy międzynarodowej;  

⚫ praca lub staż naukowy za granicą; 

⚫ udokumentowany dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem prac  

o charakterze aplikacyjnym i wdrożeniowym; 

⚫ doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł krajowych  

i międzynarodowych; 

⚫ wiedza na temat działalności Instytutu i zakresu funkcjonowania instytutów 

badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz; 

⚫ umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia; 

⚫ umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników; 

⚫ umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne  

i organizacyjne; 

⚫ biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

⚫ bardzo dobra organizacja pracy własnej; 

⚫ bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; 

⚫ korzystanie z pełni praw publicznych; 

⚫ niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

⚫ niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

⚫ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował/-a  

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia  

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił/-a 

w nich służby ani nie współpracował/-a z tymi organami. 

 

II. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

⚫ opracowanie strategii badawczej Instytutu Sieci – określanie celów i kierunków rozwoju 

w obszarze badań we współpracy z Radą Instytutu, Dyrektorem Instytutu  

i jego pozostałymi Zastępcami oraz Liderami Obszarów;  

⚫ koordynacja realizacji strategii badawczej Instytutu Sieci; 



⚫ inicjowanie i rozwój współpracy w obszarze badań między instytutami Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz innymi jednostkami i 

podmiotami w kraju i za granicą, w tym z przedsiębiorcami; 

⚫ planowanie i koordynacja rozwoju kadry badawczej Instytutu Sieci; 

⚫ planowanie i koordynacja rozwoju i modernizacji infrastruktury badawczej; 

⚫ podejmowanie działań zmierzających do rozwoju możliwości zastosowania w praktyce 

gospodarczej wyników prac badawczych prowadzonych w Instytucie; 

⚫ podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na 

działalność badawczą Instytutu Sieci. 

 

III. 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. 

 

IV. 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 23 lipca 2020 r. 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 


