
 

 

 

 

 

 

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

w pionie wsparcia 

w  
Dziale Finansowym, Sekcja Zakupów 

 

 
 Stanowisko pracy: główny specjalista 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo – 2 lata 

 Miejsce pracy: Warszawa 

 
I. Niezbędne wymagania: 

 Wyższe wykształcenie magisterskie i minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze PZP  
i zakupów; 

 Umiejętność samodzielnego przygotowywania dokumentacji przetargowej; 
 Umiejętność samodzielnego przeprowadzania postępowań przetargowych; 
 Doświadczenie w sprawozdawczości w obszarze PZP; 
 Doświadczenie w komórce właściwej ds. zakupów; 
 Doświadczenie w opracowywaniu planów zakupów; 
 Praktyczna znajomość przepisów z zakresu PZP. 

II. Dodatkowe wymagania: 

 Sprawna obsługa komputera, w tym pakietu Office; 
 Doświadczenie we wdrażaniu systemów komputerowych poprawiających efektywność 

pracy; 
 Doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów dot. zakupów  

i postępowań. 
 
III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Przygotowywanie planu zamówień publicznych; 
 Opracowywanie procedur udzielania zamówień publicznych w trybie określonym  

przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych i wytyczne Centrum Łukasiewicz; 
 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 
 Przygotowywanie dokumentacji dot. postępowań; 
 Udzielanie wyjaśnień w zakresie postępowań; 
 Organizacja prac komisji przetargowych; 
 Prowadzenie rejestru postępowań; 
 Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych; 
 Przygotowywanie planu zakupów; 



 Realizowanie zakupów na potrzeby komórek organizacyjnych Łukasiewicz – IMP; 
 Przygotowanie i koordynacja udziału we wspólnych zakupach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz. 
 
IV. Wymagane dokumenty: 

 CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 
 Kopie dokumentów, tj. dyplomów, świadectw, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. 
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 

 
V. Oferujemy: 

 Ciekawą i perspektywiczną pracę. 
 Możliwość rozwoju zawodowego. 
 Motywacyjny system premiowania. 
 Działanie w środowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
 Dogodną lokalizację z dobrą komunikacją. 

 
VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

 Pocztą lub osobiście: 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 09 grudnia 2021 r. 

 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl. Dane zawarte  
w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – 
 w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez 
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  
 
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie 
objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca 
określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego 
kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego 
kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 
Łukasiewicz. 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
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