
 

  

 

 

 

 

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 wsparcia 

 
w Centrum Obróbki Metali i Stopów (COM) 

 

 
 Stanowisko pracy: specjalista techniczny 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 Miejsce pracy: Warszawa 

 
I. Wymagania merytoryczne: 

 Wykształcenie minimum średnie techniczne.  
 Doświadczenie w pracy w firmie o profilu produkcyjnym. 
 Mile widziana znajomość procesów obróbki cieplnej. 

II. Preferowane cechy i umiejętności interpersonalne: 

 Odpowiedzialność i rzetelność. 
 Umiejętność pracy w grupie. 
 Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. 
 Bardzo dobra organizacja pracy własnej. 

 
III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Udział w pracach badawczych, komercyjnych i ich prowadzenie. 
 Prowadzenie prac technologicznych w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 
 Nadzór nad przydzielonym sprzętem technologicznym. 
 Przygotowanie detali do procesów obróbki cieplnej. 
 Obsługa pieców hartowniczych i innych urządzeń związanych z procesami cieplnymi.  
 Wykonywanie usług z zakresu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz doraźna pomoc 

innym pracownikom hartowni.  
 

IV. Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. 
 Benefity pozapłacowe. 
 Możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego. 
 Kontakt z najnowszymi technologiami z obszaru obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 
 Możliwość przyuczenia. 

 
V. Wymagane dokumenty: 

 CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 

 
 



 
 

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, 01-796 
Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36. 

 Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl. 
 
W terminie do 29 marca 2022 r. 
 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

 
 
 
 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, dane.osobowe@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;  

2) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem 

zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami 
Kodeksu pracy); 

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a 
także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

 
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. 


