OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
I.

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Miejsce pracy: Warszawa
II.

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
✓ kształtowanie i realizację we współpracy z Radą Instytutu, Dyrektorem Instytutu
oraz jego pozostałymi Zastępcami strategii operacyjnej Instytutu;
✓ współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania,
analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
✓ poszukiwanie unifikacji, synergii, poprawę efektywności oraz przygotowywanie
rozwiązań systemowych i proceduralnych;
✓ opracowanie rocznych planów i sprawozdań Instytutu Sieci oraz monitorowanie
kluczowych wskaźników osiągania celów;
✓ współpracę z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi Instytutu Sieci;
✓ analizę rynku w celu oceny oferty Instytutu Sieci wraz z określeniem nowych grup
docelowych partnerów/klientów;
✓ monitorowanie i ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutu;
✓ efektywne planowanie i koordynację modernizacji oraz rozwoju infrastruktury Instytutu.

III.

Wymagania:
✓ co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
✓ minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
✓ doświadczenie w prowadzeniu projektów, w szczególności w zarządzaniu i rozliczaniu
projektów ze wsparciem dotacyjnym;
✓ orientacja probiznesowa – doświadczenie we współpracy nauki i biznesu;
✓ wiedza w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
✓ doświadczenie w zarządzaniu zmianą;
✓ umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia;
✓ umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników;
✓ umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne
i organizacyjne;
✓ znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
✓ bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
✓ korzystanie z pełni praw publicznych;
✓ niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
✓ niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
✓ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował/-a w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił/-a w nich służby ani nie
współpracował/-a z tymi organami.

Pożądane cechy:

IV.
✓
✓
✓

V.

Oferujemy:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

VI.

zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
samodzielność;
inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian.

pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku;
zatrudnienie na podstawie powołania w pełnym wymiarze czasu pracy;
możliwość rozwoju zawodowego;
udział w szkoleniach;
prywatną opiekę medyczną PZU;
grupowe ubezpieczenie na życie;
przyjazną atmosferę pracy;
stabilność zatrudnienia.
Wymagane dokumenty:

✓ CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej;
✓ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;
✓ Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
że „nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe” oraz że posiada pełną zdolność
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego
załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (adres:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, e-mail: kadry@imp.edu.pl), a dane przetwarzane będą
na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: sawicki@
imp.edu.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.

VII.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
✓ pocztą – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3;
✓ osobiście – siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36;
✓ e-mailem: kadry@imp.edu.pl.

W terminie do 24 kwietnia 2020 r. do godziny 16.00.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu:
✓ Statut Instytutu – http://bip.imp.edu.pl
✓ Regulamin organizacyjny Instytutu - http://bip.imp.edu.pl
✓ Sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2018 wraz opinią biegłego rewidenta:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/instytut-mechaniki-precyzyjnej-z-siedziba-w-warszawie

