
 

 

 

 

 

 

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 Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP) 
 

 Stanowisko pracy: Lider obszaru 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę  

 Miejsce pracy: Warszawa 

 
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

 Stopień naukowy co najmniej doktora w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych lub 
ścisłych i przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin naukowych: 
inżynierii materiałowej, chemii, technologii chemicznej lub multidyscyplinarność w tych 
obszarach. 

 Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi. 
 Wiedza w obszarze nauki o korozji, ochrony przed korozją oraz technologii 

antykorozyjnych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac 
rozwojowych, preferencyjnie w wymienionym obszarze, w tym realizacja projektów 
badawczych o charakterze aplikacyjnym we współpracy krajowej i międzynarodowej. 

 Udokumentowany dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze 
aplikacyjnym i wdrożeniowym. 

 Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty badawczo-rozwojowe ze źródeł 
krajowych i międzynarodowych. 

 Wiedza na temat działalności Instytutu i funkcjonowania instytutów Sieci Badawczej 
Łukasiewicz. 

 Umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników. 
 Umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne  

i organizacyjne. 
 Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 Umiejętność pracy z zespołem. 
 Biegła znajomość MS Office. 

 
II. Dodatkowymi atutami będą: 

 Praca lub staż naukowy za granicą. 
 Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. 

  



 
III. Główne obowiązki: 

 Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych w określaniu kierunków rozwoju 
działalności badawczej i infrastruktury Centrum Korozji i Powłok zgodnych ze strategią 
Instytutu. 

 Koordynowanie prac badawczych oraz nadzorowanie sprawozdawczości z realizacji tych 
prac. 

 Inicjowanie i wsparcie w opracowywaniu wniosków na projekty badawcze – krajowe 
i międzynarodowe. 

 Stymulowanie rozwoju metod badawczych i technologii aplikacyjnych w danym obszarze.  
 Inicjowanie i rozwój współpracy w obszarze badań z instytutami Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz innymi jednostkami  
i podmiotami w kraju i za granicą, w tym w szczególności z przedsiębiorcami. 

 Planowanie i koordynacja rozwoju kadry badawczej. 
 Podejmowanie działań zmierzających do zastosowania w praktyce gospodarczej wyników 

prac badawczych prowadzonych w Instytucie. 
 
IV. Oferujemy: 

 Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywiczną pracę. 
 Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, w tym również wyjazdy zagraniczne. 
 Sześciotygodniowy urlop, prawa autorskie i wynikające z charakteru pracy twórczej 

(50% koszty uzyskania przychodu). 
 Motywacyjny system premiowania za aktywność badawczo-rozwojową, publikacyjną  

i wdrożeniową. 
 Działanie w środowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz – dynamicznie rozwijającej się 

struktury organizacji naukowo-badawczej w kraju. 
 Dogodną lokalizację z dobrą komunikacją. 

 
V. 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. 
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VI. 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 04 sierpnia 2021 r. 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 


