OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

I.

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy

w Zespole Przygotowania i Monitorowania Projektów
 Stanowisko pracy: główny specjalista
 Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 Liczba stanowisk: 2
Niezbędne wymagania dla kandydatów:

II.

 stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym
albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze
badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych;
 wiedza w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania na realizację projektów
badawczo-rozwojowych ze źródeł krajowych, funduszy strukturalnych i środków
zagranicznych;
 bardzo dobra znajomość systemu finansowania B+R w Polsce;
 doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami
oraz podmiotami publicznymi w obszarze finansowania i realizacji projektów
badawczo-rozwojowych;
 wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych Sieci Badawczej
Łukasiewicz;
 znajomość zasad realizacji projektów badawczo-rozwojowych;
 rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej;
 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Zadania wykonywane na stanowiskach:

III.







obsługa organizacyjna i administracyjna związana ze wsparciem działań
prowadzonych przez jednostki organizacyjne Instytutu Sieci w procesie
pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów badawczych, rozwojowych
oraz inwestycyjnych;
działania informacyjne i inicjujące w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów
krajowych, funduszy strukturalnych i międzynarodowych;
obsługa procesu przygotowania wniosków projektowych we współpracy
z wnioskodawcami;
monitorowanie realizacji i utrzymania trwałości projektów przez jednostki
organizacyjne Instytutu Sieci;
prowadzenie baz danych o projektach;







współpraca z publicznymi oraz prywatnymi (krajowymi i zagranicznymi)
instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
doradztwo w sprawach związanych z tworzeniem konsorcjów z udziałem instytucji
z otoczenia gospodarczego;
monitorowanie i kontrola przebiegu realizacji projektu;
inicjowanie oraz przygotowywanie nowych koncepcji projektowych.
Wymagane dokumenty:

IV.

 CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej;
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.
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.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

V.




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 20 kwietnia 2020 r. do godziny 16.00.

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

