
 

  

 
 

 
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 
 

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy w pionie wsparcia  

w Dziale Administracji i Infrastruktury Technicznej 

 Stanowisko pracy: główny specjalista (funkcja: kierownik działu) 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę  

 Miejsce pracy: Warszawa 
 

 
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

 Wykształcenie: wyższe (preferowane: techniczne, administracyjne, pokrewne); 
 Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku administracyjno-technicznym  

lub na stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami, w tym min. 2-letni staż pracy  
na stanowisku kierowniczym; 

 Doświadczenie w zarządzaniu i utrzymaniu nieruchomości; 
 Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;  
 Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań usprawniających obszar administracyjno-techniczny; 
 Umiejętność planowania pracy, ustalania priorytetów i elastycznego reagowania na nowe zadania; 
 Bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office; 
 Wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne; 
 Samodzielność w pracy. 

 
II. Dodatkowe wymagania: 

 Znajomość przepisów prawa z zakresu administrowania nieruchomościami, prawa budowlanego, 
prawa energetycznego, BHP; 

 Umiejętność pracy w zespole; 
 Rzetelność, dokładność i zaangażowanie. 

 
III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Administrowanie budynkami i terenem należącym do Instytutu, w tym zapewnienie 
właściwego dozoru i porządku oraz właściwej organizacji ruchu na terenie Instytutu; 

 Zapewnienie prawidłowego utrzymania budynków Instytutu, w tym nadzór nad 
wykonywaniem okresowych przeglądów budowlanych, technicznych oraz niezbędnych 
prac remontowych i konserwacyjnych; 

 Sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą techniczną Instytutu, w tym koordynacja 
działań mających na celu bieżące usuwania usterek; 

 Koordynacja zadań w obszarze gospodarowania odpadami, w tym m.in. współpraca  
ze służbami komunalnymi i dostawcami mediów; 

 Nadzór nad inwestycjami w infrastrukturę budowlaną i techniczną Instytutu; 
 Gospodarowanie nieruchomościami w tym współpraca z najemcami; 
 Koordynacja działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

archiwum zakładowego oraz kancelarii Instytutu; 
 Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i rozwojem narzędzi informatycznych Instytutu; 
 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi m.in. Urzędem Dozoru Technicznego.   

  



 
 

IV. Wymagane dokumenty: 
 CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 
 Kopie dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów) potwierdzających deklarowane 

kwalifikacje zawodowe.  
 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 stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych  
i ochrony danych osobowych (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, 
Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36 

 Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl 
 
W terminie do 19 lipca 2021 r. 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 


