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Poszukujemy kandydata na stanowisko specjalisty inżynieryjno - technicznego
w Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych w Zakładzie Mostów / IBDiM
Miejsce wykonywania pracy:

Ins§rtut Badawczy DrÓg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. InsĘĄutowa

Warunki pracy:
Praca w biurze w wymiaze
7.00
M

-

1

pełnego etatu: B godzin dziennie, od poniedziałku do piątku

16.00 (ruchomy czas pracy) oraz v,tyjazdy delegacyjne.

iejsce i otoczen ie orga n izacyj no-tech n iczne

sta

w

godzinach

nowiska pracy:

Praca z wykorzystaniem komputera/ praca w laboratorium i terenie, narzędzia i materiaĘ pracy - urządzenia
i sprzęt właściwydla rodzaju prowadzonych prac w laboratorium i terenie, sprzęt biurowy.

Oferujemy:

.
.
.
.
.
.

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny,

udział w pracach Laboratorium

opracowywaniu wyników z badań,

-

projeKach badawczych, badaniach terenowych oraz przy

z utrzymaniem systemu zarządzania jakoŚcią ofaz z rozwojem metod
badawczych Laboratorium,
udział w pracach przy wykonywaniu ekpertyz i opinii doĘczących stanu obiektów mostowych,
ciekawą pracę/ możliwośćdoskonalenia umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,
w przypadku zainteresowania rozwojem naukowym mozliwoŚĆ przejŚcia na stanowisko naukowe.
udział w pracach związanych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracyl

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek: Budownictwo i tytuł inżyniera,
w okresie przejściowymmożliwe zatrudnienie na częśćetatu studenta ostatniego roku,
znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office, AutoCad),
znajomośćjęzyka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym,
prawo jazdy min. kategorii B,
brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości,

brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania drobnych prac fizycznych przy montazu spzętu
podczas badań terenowych,
umiejętność pracy w zespole,
zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
zorganizowany, samodzielny i odpowiedzialny sĘl pracy/

komunikaĘwność.

Wymagania dodatkowe - mile widziane;
. Muł zawodowy: magister inzynier Budownictwa,

.
.
.

ukończone studia wyższe ze specja|izacja mostową,
praĘka budowlana lub projektowa,
znajomość programów do obliczeń numerycznych,

Wymagane dokumenĘ i oŚwiadczenia:

.
.
.
.

życiorys,
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Kadr, siedzibie
do 20 maia 2O22 r.

IBD|M, Warszawa (pokój 110)

w

terminie

Inne informacje:

OfeĘ

nie spełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrpłane (liczy się data

stempla pocztowego), Wymagane dokumenty,

tj.

zyciorys

i

oŚwiadczenia powinny byĆ opatrzone

własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Przekazane ofeĘ nie będą zwracane. OfeĘ otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone,
Dodatkowe informacje dotyczące naboru mozna uzyskać pod nr te\.2ż 39-00-285; 2ż39-00,ż67.
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