
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ  

- INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 

 

Poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTY w Oddziale Instytutu w 

Krupskim Młynie – Pracownia Badań Materiałów Wybuchowych  

i Produkcji Doświadczalnej 

 

 

Zakres obowiązków:  
 udział w realizowaniu zadań statutowych, projektów badawczych i w wykonywaniu 

badań zleconych,  

 udział w realizacji zadań w zakresie syntezy związków wysokoenergetycznych oraz  w 

produkcji doświadczalnej, 

 śledzenie literatury naukowej w zakresie prowadzonych aktualnie badań i tematyki 

związanych  z działalnością Oddziału. 
 

Wymagania: 
 

1. NIEZBĘDNE: 

 wykształcenie wyższe I stopnia -  Technologia Chemiczna, 

 praktyczna umiejętność obsługi komputera i oprogramowania MS Office, 

 znajomość innych programów inżynierskich takich jak autocad, chemcad mile widziana, 

 wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania laboratoryjnych stanowisk 

chemicznych, 

 umiejętności w zakresie przygotowania/opracowania założeń do projektów procesów 

chemicznych, 

 dobra znajomość języka angielskiego, 

 doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym, 

 gotowość poddania się procedurom sprawdzającym związanych z dostępem do 

materiałów niebezpiecznych. 
 

2. DODATKOWE: 

 umiejętności organizacyjne, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 kreatywność, inicjatywa i samodzielność, 

 rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę. 
 

Oferujemy: 
 pracę w instytucie badawczym należącym do SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ, 

 możliwość rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji, 

 przyjazną atmosferę w pracy. 
 

Wymagane dokumenty: 
 CV, 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 31 maja 2019 r. na adres: SIEĆ 

BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

Dział Kadr i Płac (tel. 22-811 12 31 – glowacka@ipo.waw.pl)  
 



Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz 

-Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu 

przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów 

rekrutacyjnych*.” 

 

* - jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy 

o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. 

oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w 

jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - 

Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych 

danych. 

 

Klauzula informacyjna 

(Druk: Polityka Bezpieczeństwa. Załącznik N2) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6. Dane przekazano 

dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w 

powyżej zamieszczonej zgodzie. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi 

zmianami). 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 

z 05.04.2016 r.), tzw. RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu 

Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. 

Annopol 6, 03-185 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.waw.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 

 

 


