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Przewidywany zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie badań naukowych, prac badawczych pod nadzorem doświadczonego
pracownika pionu badawczego;
współrealizacja prac naukowo-badawczych kierowanych przez Lidera obszaru lub Głównego
specjalistę;
zdobywanie doświadczenia w obsłudze specjalistycznej aparatury badawczej;
upowszechnianie wyników badań w formie publikacji w czasopismach naukowych krajowych
i zagranicznych oraz aktywny udział w konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach;
zdobywanie doświadczenia badawczego poprzez samokształcenie oraz stałe podnoszenie
swoich kwalifikacji;
ciągłe śledzenie rozwoju nauki i postępu wiedzy w zakresie bezpośrednio związanej
z prowadzoną działalnością naukową i badawczą;
udział w pracach organizacyjnych Ł-IW związanych z pracami badawczymi.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukończone studia magisterskie na jednym z kierunków: włókiennictwo, inżynieria
materiałowa, inżynieria biomedyczna, towaroznawstwo lub chemia,
posiadanie statusu studenta studium doktoranckiego,
doświadczenie w pracy badawczej i/lub laboratoryjnej,
dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu krajowym
i/lub międzynarodowym,
udział w projektach badawczych,
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca korzystanie z
literatury specjalistycznej,
czynny udział w życiu naukowym, w tym wystąpienia na krajowych i międzynarodowych
konferencjach,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu,
kreatywność.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (praca od poniedziałku do piątku w trybie
jednozmianowym),
Możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o współpracę z renomowanymi
ośrodkami w kraju i za granicą,
Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
Możliwość ubezpieczenia grupowego,
Świadczenia z ZFŚS,
Ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Dział Spraw Pracowniczych
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl
W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Liczba stanowisk pracy: 2
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 września 2020 r.
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa możliwy
jest pod adresem e-mail: iod@iw.lodz.pl
Klauzula informacyjna dostępna pod adresem: http://iw.lodz.pl/kariera/rodopraca/
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