
 

  

 

 

 

 

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 Obróbki Metali i Stopów (COM) 
 

 
 
 Stanowisko pracy: specjalista 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 Miejsce pracy: Warszawa 

 
 
I. Niezbędne wymagania 

 Wykształcenie wyższe magisterskie albo wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie  
w sektorze badawczo-rozwojowym. 

 Specjalizacja: wykształcenie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych  
ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin inżynieria materiałowa lub mechaniczna. 

 Wiedza z zakresu: obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza. 
 Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację ustną i pisemną. 
 Znajomość MS Office. 

 

II. Dodatkowe wymagania: 

 Kreatywność i samodzielność. 
 Odpowiedzialność i rzetelność. 
 Umiejętność pracy w zespole. 
 Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. 
 Bardzo dobra organizacja pracy własnej. 
 Praktyczna znajomość procesów obróbki cieplnej będzie dodatkowym atutem. 

 
 

III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Udział w pracach badawczych i badawczo-rozwojowych. 
 Udział w realizacji projektów B+R. 
 Analiza i interpretacja wyników oraz opracowywanie sprawozdań z prowadzonych badań. 
 Realizacja specjalistycznych prac komercyjnych – współpraca z przemysłem. 
 Modyfikacja metod i metodyk badawczych, wdrażanie nowych metod do bieżących  

prac Instytutu.  
 Współpraca merytoryczna w multidyscyplinarnych zespołach badawczych Instytutu  

i Sieci Łukasiewicz. 
  



 
IV. Oferujemy: 

 Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywiczną pracę. 
 Kontakt z najnowszymi technologiami z obszaru obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 
 Działanie w środowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz – dynamicznie rozwijającej się 

struktury organizacji naukowo-badawczej kraju. 
 Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, w tym również wyjazdy zagraniczne. 
 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę. 
 Motywacyjny system premiowania za aktywność badawczo-rozwojową, wdrożeniową  

i publikacyjną. 
 Sześciotygodniowy urlop, prawa autorskie i wynikające z charakteru pracy twórczej 

(50% koszty uzyskania przychodu). 
 Elastyczny czas pracy. 
 Benefity pozapłacowe. 
 Dogodną lokalizację z dobrą komunikacją, bezpłatne miejsce parkingowe na terenie 

Instytutu. 
 Brak dress codu. 

 
 
V. 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. 

 
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. 
 
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 11 lutego 2022 roku. 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
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