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Poznań, 15 stycznia 2020 r. 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy: Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń (PRW) 

miejsce wykonywania pracy: ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań,  

 

Nr referencyjny 5/2020 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych prowadzi prace 

badawczo - rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie rozwoju maszyn rolniczych, 

wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami 

oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii 

rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn oraz ich elementów. 

 
Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

 inicjowanie przedsięwzięć celem pozyskiwania zleceń na wykonanie prac zamawianych 

przez przemysł;  

 inicjowanie prac badawczych finansowanych lub dofinansowywanych przez podmioty 

zewnętrzne; 

 inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie prac dotyczących innowacji i rozwoju 

technicznego maszyn rolniczych z uwzględnieniem: efektywności ekonomicznej 

zamierzeń, ochrony środowiska naturalnego oraz konkurencyjności rynkowej; 

 udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odnośnie nowych projektów; 

 wsparcie przy opracowywaniu i aktualizowaniu strategii Instytutu; 

 utrzymywanie kontaktów i rozwój współpracy z przemysłem; 

 bieżące monitorowanie oraz analiza rynku maszyn rolniczych i identyfikacja możliwości 

rozwoju; 

 efektywna współpraca z dyrekcją. 

 Oczekiwania:  

 wykształcenie wyższe, preferowane techniczne; 

 doświadczenie w pozyskiwaniu nowych klientów; 

 doświadczenie w zarządzaniu projektami; 

 przynajmniej 3-letnie doświadczenie na średnich lub wyższych stanowiskach 

menedżerskich; 

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem; 

 umiejętność prowadzenia negocjacji; 

 biegła znajomość języka angielskiego; 
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 umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, asertywność; 

 wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne; 

 wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole; 

 umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość; 

 uczciwość; 

 dokładność, skrupulatność, inicjatywa i zaangażowanie; 

 kandydować może osoba, która posiada nieposzlakowaną opinię, nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, korzysta w pełni z praw publicznych. 

 
Oferujemy: 

 możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 

 inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia). 
 

Dokumenty: 

 CV 

 List motywacyjny 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną 

na adres mailowy: rekrutacja@pimr.poznan.pl do 29.01.2020 r. W tytule wiadomości prosimy 

podać numer referencyjny ogłoszenia. 

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut 

Maszyn Rolniczych 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., 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).” 

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 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 Instytutu. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: rekrutacja@pimr.poznan.pl   
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