
 

  

 

 

 

 

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 badawczym w Zakładzie Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej. 

 Stanowisko pracy: specjalista techniczny 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 Miejsce pracy: Warszawa 

 
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

 Ukończone studia o kierunku inżynieria materiałowa lub pokrewnym. 
 Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań metalograficznych. 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie. 
 Umiejętność pracy w zespole. 
 Biegła znajomość MS Office. 

 
II. Dodatkowe wymagania: 

 Znajomość oprogramowania do tworzenia komputerowych modeli 3D na potrzeby 
wydruków realizowanych technikami 3D. 

 
III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Obsługa mikroskopu optycznego z analizatorem obrazu – badania metalograficzne. 
 Preparatyka próbek do badań metalograficznych. 
 Wykonywanie badań wytrzymałościowych – pomiary twardości. 
 Przygotowywanie sprawozdań z badań metalograficznych. 

 
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 16 lipca 2020 r. 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 


