
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

p.o. Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

w pionie badawczym  

 

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB) 

w Laboratorium Badań Mechanicznych i Urządzeń Zabezpieczających (LB-1) 
 

 

⚫ Stanowisko pracy: starszy specjalista  

⚫ Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

⚫ Miejsce pracy: Warszawa 

 

 

I. Niezbędne wymagania: 

⚫ Wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe techniczne – mechaniczne, elektroniczne 

lub pokrewne. 

⚫ Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym,  

w szczególności w obszarze objętym zakresem akredytacji laboratorium LB-1,  

w tym badań mechanicznych niszczących i działalności koncesjonowanej. 

⚫ Udokumentowany dorobek naukowy z obszaru uzbrojenia, mechaniki lub budownictwa 

(artykuły, patenty, projekty). 

⚫ Praktyczna wiedza związana z prowadzeniem badań okien, drzwi, żaluzji, zasłon, szkła 

warstwowego, krat na zgodność z normami PN-EN 1523, PN-EN 1063, PN-EN 950,  

PN-EN 951, PN-EN 952, PN-EN 14608, PN-EN 1628, PN-EN 1629, PN-EN 1630, PN-EN 

12209, PN-EN 1303, PN-EN 1143-1, PN-EN 1627, PN-EN 14351-1, PN-EN ISO 10077-1, 

PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 14450, PN-EN 1143-1, PN-EN 1143-2, PN-EN 1143-1. 

⚫ Sprawna obsługa komputera, w tym pakietu Office. 

⚫ Zdolność analitycznego myślenia. 

⚫ Komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. 

 

II. Dodatkowe wymagania: 

⚫ Doświadczenie w tematyce naukowo-badawczej, normalizacyjnej i szkoleniowej  

w obszarze zabezpieczenia mienia i produkcji dla potrzeb obronności kraju. 

⚫ Znajomość zagadnień związanych z badaniami zamków, wkładek, kłódek, 

elektrozaczepów. 

⚫ Doświadczenie w kierowaniu zespołem mile widziane. 

 

  



III. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

⚫ Nadzorowanie lub samodzielne prowadzenie badań odniesienia okien, drzwi, ścian, 

żaluzji, zasłon, szkła warstwowego, krat, kratownic, pojemników specjalistycznych,  

szaf ATM, zamków i okuć budowlanych i kuloodporności. 

⚫ Autoryzowanie sprawozdań, ocena zgodności wyników badań z wymaganiami 

dokumentów.  

⚫ Sporządzanie raportów z badań. 

⚫ Przestrzeganie i nadzorowanie bezstronności badań.  

⚫ Prowadzenie dokumentacji w Laboratorium Badań Mechanicznych i Urządzeń 

Zabezpieczających (LB-1) oraz reprezentowanie laboratorium podczas auditów 

wewnętrznych i zewnętrznych.  

⚫ Nadzór, planowane przeglądy i opieka nad powierzonym sprzętem do badań. 

⚫ Pozyskiwanie zamówień od innych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie ofert  

i odpowiadanie na zapytania ofertowe, bieżący kontakt z klientami. 

⚫ Opracowywanie kalkulacji zleceń zewnętrznych i monitorowanie ich realizacji. 

⚫ Ocena wyrobów i pomieszczeń w służbie, konsultacje w obszarze kancelarii niejawnych, 

wyrobów i pomieszczeń w służbie. 

⚫ Prowadzenie szkoleń zewnętrznych z zakresu wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, 

materiałami wybuchowymi oraz technologią i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym  

lub policyjnym. 

⚫ Aktywne pozyskiwanie dofinansowania na projekty badawcze i ich terminowa realizacja.  

⚫ Upowszechnianie wyników prac badawczych w postaci publikacji, udziału  

w konferencjach, targach, seminariach. 

⚫ Udział w innych pracach CMB, Łukasiewicz – IMP i 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, multidyscyplinarną i perspektywiczną pracę. 

⚫ 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. 

 

  



 

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 15 sierpnia 2022 r. 

 

 

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. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

mailto:kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl

